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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRÁ TIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Str. Sectorul 2

Referiior ła adresa d-nei ‚ înregistrată ła P.M.B cu nr.
1578350/21.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11857/22.ll.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
domeniul public din str.Emancipării nr.28, vă comunicăm că la verificarea efectuată
pe teren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat următoml material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul 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:
Domeniul public alee între inzobilele cu nr. 22 —21-,

-2 ex. Salix sp. (salcie) ®=20-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Domeniul public alee — imobil cu nr.28:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ţ3=45cm h=12m, prezintă scorbură la baza coletului,
cn lipsa cilindr&ui central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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:

- toałetarea 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-toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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 specialitate privind
execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.
6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentm defrişare, aveţi obligaţia
plantürii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diarnetrul miniumum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alte zone deFicitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna
anului 2018.

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

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

Defrişa re —] ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sjnwna-Marjwza POPA

“aoa Intocnut. Insp. Pncopi Anişoai a
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— prĽzcnIuI a' i' .iĺust puslat p' siw- uJ PMB. n /

pe data de.L;J c& 7

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.55.00
http J/www.pmb. ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Dna

Str. ‚ Sectorzd 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1579278/23.11.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.11917/24.l1.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.37A din str. Hortensiei, vă comunicăm
că 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 modificările şi completările ulterioare

Q 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 cu nr.37A:

-1 ex. Abies sp. (brad) Ç2=35cm h=1 lm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

r «
_
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ĺ
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pe data
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENWLUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Aleea Sectonil 2,
- Asociaţia de proprietari
Aleea Vergului nr.3, bl.21, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1579447/24.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11953/27.11.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 21 din aleea Vergului nr.3, vă comunicăm că 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
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- lateral dreapta, sc.A:

-1 ex. Morus sp. (dud) =40cm h=14m — reducerea ramurilor în vederea
degajärii corpului de iluminat strad& şi eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=3Ocm h=8m, Iipsă ritidom pe twnchi h lm,uscat
100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca cäile 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-toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arhore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, de
plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
ailşeze, 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.
Toaletare -] ex.

Defrişare — ] ex., uscat 100%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simon ariana POPA

Întocinit: hzsp. P icopi Anişoara

Red P.A13 cx./21.12.2017
— prczentul aviz afosl postat pi siw- iiI PMB.

pe data de." L....iK
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12018/1579976/ ĹO 1 201'
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Cristescu Dima nr.1, bl.105, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr. 15861 din data de 13.11.2017, înregistrată la P.M.B
cu nr. 1579976/27.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu rn.12018!28.1 1.2017, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei — consilier obştesc
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 105 din str. Cristescu Dima nr.1, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, 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
modificärile 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 lateral dreapta - parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) Ç2i=5Ocm h=16m - 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 lemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — lateral dreapta:

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) e=2Ocm h=8m, prezintă scorbură
profundă la baza coletului, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/25237.89, int. 224), 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 Municipiułui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, şector 5, Bucureşti, Románia
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor eĺectua pentru evitarea producerü
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru de&işare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
b]ocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprie[ari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
aĺ'işeze, în xerocopie, la avizierul blocďlui sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — Iex
Đefrişare —] ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

/
Z°

Întoc,nU: lnsp. Pricopi Anişoara

-

Rcđ7 P.A./3 cxjIH.12.2017
— pwzenlul aviz aibsl puslat pc säc- ul PMB.

;; /‘ -)
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

ÜDj2O1€ -
CATRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1579822/27.11.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.12020/28.11.2017, prin care solicită emierea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str, Popa Lazăr nr.10 şi aliniamentul
din şos. Pantelimon nr.tO-12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
15.12.2017, s-a inveQtariat 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.304J2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Planta(ie de aiiniwnent — imohil cn nr. 1O din sr; Popa Lazăr:

-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-3Ocm h=6-8m, arborii sunt viabili, au fost toaletati
anterior şi nu necesită alte intervenţii.
P/antaţie de aliniament — inzobil cU nr. 1O -12 din şos. Pan!ehnzon:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) =40-50cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează flrele
aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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 afecta echilibrul biologic a[ acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadâ a anului), 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.

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.

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

p. D1RECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POP4

‘a!,
t1j' Întocrnit: 1iişq. IricopiAnişoara

Red: P.A13 cxii8.12.2017 \;‚ ‚4/o 7
— pnzcntuI aviz afosl poslat pe siLc- UIĘPMB . — ř ? 2Ţ
http //www pmb ro/JnsţItutlI/prlmana/dJrectIi/dlŕectla_medlu/avl2e_arborljn_consultare/avlze_arbcrl_Incons rďEp pe data de

rr. IĹUĹWI3 I!ĐŐLĹi

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

TeI 021.305.55.00
httpBwww.pmb.ro



0
0

0
0



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Dna

Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ja adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1580276/28.11.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.12085/29.11.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.16 din str. Dimitrie Onciul, vă
comunicăm că 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 spaţiilor verzi din intravilanul locatităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşu, avizăm:
Toaletare:
Curte ünobil cu ‚zr. 16:

-1 ex. Morus sp. (dud) ®=3Scm h=12m, lipit de gardul imobilului - reducerea cu 1/2 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, 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 ft afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţülor 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 tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Ánexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

çY

tIl ‚

ţ \ :- fl'r— -

z

Întocrnit: lny. HcoPi Aníşoara

6

Nr. l2O85/158O276/CkLÔ/ 2012

Rcd: PA/3 cx./18.12.2017
— prczcntul aviz afosţ poslat pc siIe uI PMB.

- ‚ŕ' n j
pe data de...'
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I PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
VY. Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 12179/1581121/0ĽC!. zoi y

CĂTRE,
ADMINISTRA flA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectoru! 2
Spre ştiinţă:
-D1
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-lui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1581121/04.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12179/05.12.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul din str. Ürzari nr.64A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe
teren, în data de 15.12.2017, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea aleveolelor:
Plantaţie de aliniament — ünobil cu nr.64A:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=35cm h=lOm, prezintă scorbură profundă pe
trunchi, cu Iipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de alinirnnent — inzobil cu nr.66:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ç=30cm h=8m, prezintă scorbură deschisă
profundă pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
P!antaţże de aliniamenî — imobil cu n68:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură profundă la inserţia
şarpantelor, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, 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 şi creându-se condiţiile necesare plantăńi
de material dendrologic Ĺânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, Románža

Tet: 021.305.5500

_______

http://www.pmb.ro

_______



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 1$ ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimumlcm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de spccie, astfel: 3 ex. în alveolele
rămase libere, în urma defrişării şi 15 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din
sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariwza POPA

e

_—j,
I ‘
U

-ŕ !ntocnü: hşç. Pricopi Anişoara

Red; PA./3 exjl 8. I 2.2017
— prezentut aviz afost pu%tal pe sile- ul PMB,

o

1( I 1,'
pe data de.. .Ĺt.(.,b.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINJSTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ş.tiinţă:
-DI

Sectoru] 2

Referitor ]a adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1580975/04.12.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.12180/05.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentui din b-dul Ferdinand I nr.166, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in data de 15.12.2017, s-a inventarial urmátorul
material dendrologic pentw 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:
Plantaýe de alinia;ne;zr — inzohil cu nr. 166:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) =35-45cm h=10-1 lm, situate la o distanţă de cca.1,5m faţă de
imobil - reducerea cu 112 din lungimea ramurilor care afectează acoperişul imobilului şi eliminarea
ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţe]e]or aeriene.

Precizăm că administratorul legal aJ 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.
Toalerare — 2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sinwna -Mariana POPA

‘Ă

Nr. 12180/1580975/ĹLj'X/ 2012'

Întocmit Insp,-ricopi A nişoara

Red: P.AJ3 cxJIS122017 Y'
— prezcntul aviz aiost poslat pc si(e uI PMB ť ç 4,, n» /pe data de..ś'.Ł9wQ 1L.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

OJOj 201&

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(B-dul Chişinău nr.12, —aleea Avrig nr.8, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr., înregistrată la P.M.B cu nr.1581636/05.12.2017 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.12226/06122017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru

C) intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs. şi menţionaţi în tabe[ul nr.
7, anexat (însoţit de fotografii[e aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în

Q conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm executarea Iucrärii de toaletareldefrişare a arborilor astfel
Toaletare:

-1 ex. Ulmus sp. ulm (menţionat îu tabel la poziţia 1) - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramuriíor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea
reţelelor aeriene stradale.
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:

-1 ex. Populus nigra plop (menţionat în tabel Ia poziţia 3)
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 aeńene, astfel:

- toaletarea se va executa 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, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului);

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform FLC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 arbori tineri cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului din aleea Avrig nr.8, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara sau toamna anului 2018.

Nr.12226/1581636/

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5l3, şeçtor 5, Bucureşti, Ramânia

TeI 021.3055500
hflp:i/www.pmb.ro



La frnalizarea 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
plan[ărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între dalele transmise şi realitatea din teren, va fi
considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată 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
teri(oriul Municipiuiui Bucureşti.

Menţionăm că pc'n!ru arhoreie situat în aliniunwntui din s!r. Elev Ş'iefănesc,, Ştefan nr.3,
bi.444, (nzeizfioizat in tabei ia poziţia 2), vä conzzuzicčun că P.M.B. — Direcţia de Mediu a emis avizul
nr. 7563/28.09.2017 (privind defrişarea nnui arbore uscat ]OO%) care are rernzen de vaiabilitate 2
an i de ia data enziterü.

Prezentul aviz are termen de valabilitae 2 ani de la dala emiterii.
Toaietare — 1 ex.;

Defrişare -I ex.,

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA O

‘p, .

Intocm,t: Insp. Pncopz Anişoara
1

o
o

RĽd P.A./2 ‚./I3.I2.2OI7
— priien(u( aviě. afci polaI pc sIw- ur PMB. Q ĺ.2 ‘?C ŕ7

pe data

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod pnştaIQ500l3, sector5, Bucureşti, România

TeI: 021.30555.00
httpi/www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRĘ
Dna

Str. ‚ Sectorul 2

(Curte bloc, str. Av. Ion Muntenescu nr.1-3, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1582650/07.12.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.12317/08.12.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea blocului cu nr.1-3 din
str. Av. Ion Muntenescu, conform Contractului de Donaţie cu Incheiere de
Autentjflcare nr.1136 din 10.05.2007, vă comunicăm că Ia verificarea efec(uată pe
teren, în data de 15.12.2017, 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 modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte bloc nr. 1-3 din str. Av. lon Muntenescu

-1 ex. Abies sp. (brad) Çi=3Ocm h=lOm, uscat l00%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

O
administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

O teritoriul Municípiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi
constnjcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi creându-se condiţiile necesare plantăńi
de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind
execuţia defrişăńlor, 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 arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea blocułui din

Nr. 12317/1582650/ CĹO1 2O1ť
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str. Av. Ion Muntenescu nr.1-3, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara,
toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de plantare nri2317/1/19.12. 2017

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 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.
Defi-işare — I ex., uscat JOO%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara

Red: P413 Ľxj19.12.2017
— prezenlul ;lViZ aíosi pnslat pe silc. ul PMB.

“Ý/I 143
pe data deJ:../.!fl2(.' .kiż /

Bd. Rena Esabeta nr. 47. ccd poştal O5Ĺ13. sectcr 5. Buçureş€. Romănia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.66, bl.69, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1582332/07.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12321/08.12.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului 69 din str. Doamna Ghica nr66, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe Ĺeren, în data de 15.12.2017, s-a inventariat urmăwrul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiűcările şi complelările 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 hloc sc.2:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Scm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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-toanma), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca cäile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorăńi 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 tăieńlor,

Nr. 12321/1582332/&Ĺ 0/ 201ś'
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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 termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

n cc .i
LâU

Rcd: P.A.13 ex./IS.12.2017
— pwzenlul aviz aínst puslat pi sile- ul PMI3. / 1

pe data de.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. E!ectronicii ‚zr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-D1
Str ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa d-]ui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1582686/08.122017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr12361/1 1.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pen[ru intervenţia asupra arbori]or situaţi în aliniarnentui din str. Gheorghe Mandrea nr.6, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe (eren, în data de 15.12.2017, s-a inventaria următorul
material dendrologic pentw care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăňle şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de proiecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de alinianzeut — ünobil cu nn6:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-4Ocm h=1Q-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamernelor
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada şi acoperişul
imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriu] Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
]ucrări]or, siguranţa bunurilor şi u 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. 30412009.

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

p. DIRECTOR EXECUT!V,
Simona-Mariana POPA

Direcţia de Mediu

Nr. 12361/1582686/ oĘöI 2Oľ

Întocmit In. Pricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
D1

Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1583519/12.12.2017 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.12443/13.12.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.10 din str Sfânta Ana, vă comunicăm
că la verificarea efectuată pe teren, în data de 15.12.2017, 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 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:
Curte iužobil cu nr. 10:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) =25cm h=lOm, situat lângă gardul dinspre stradă - reducerea
cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerä de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

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

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

!ntocrnit: Insp.,,,5ricopi Anişoara

\ /

Red: P,Ai3 cx/18.12.2017
— pwzcntul aviz afost postat pc site- uI PMB ( j ?

pe data de V'ą' J
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r'pr' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12444/ĺ583647ICĹOI 2Oĺ
CĂTRE,

ADMINJSTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electranicii nr.44, Sectorui 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. 0. Garibaldi nr.7, bl.223, Sectowl 2

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1583647/12.122017
şi la Direcţia de Mediu cu nr.12444/13.122017, prin care solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 223 din str. G.Garibaldi nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuatä pe
teren, în data de 15.12.2017, 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 modi%cările şi completärile ukerioare şi
H.C.0.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă hloc:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=8m, acoperit de iederă - eliminarea
acesteia şi a ramuritor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Bđ. Regina Sisabeta nr. 47, cod poştal Ů50013, sectar 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.5500
hflp:/Jwww.pmb.ro
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Ĺuluror Ioca(arilor.
Prezentul aviz are termen de
Toaletare —2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mańana POPA

‘,1.;

fl,',,..

o

Red: P.A/3 ex./I8.12.2017
prezenlul aviz afosl postat pe sile- ul PMR 9 Ç/ i

pe data de

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 tehnotogiei 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, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea

valabilitate 2 ani de la data emi[erii.

Întocinit: Iizs.,Jţicoi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Şos. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Fundeni nr.227, bl.116B, Sectorul 2

O
Referitor la adresa d-nei ‚ mnregistrată la P.M.B cu nr.

1583892/13.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12477/14.12.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului 116B din şos. Fundeni nr.227, vă comunicăm că la
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 spaţńlor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcăriie 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 spate bloc:

-1 ex. Fraxínus sp. (frasin) ®=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volurnul
coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, în vederea evitării producerii de

O pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea şarpantei uscate de la punctul de inserţie cu

O trunchiul.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune 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 deteriorăńi 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 tăierilor,

Direcţia de Mediu

Nr. 12477/1583892ht50/ 2012

Bd. Regina Elisateta nr. 47. od poţal 050013, sector 5, Sucureşti, România

TeI: 021.3055500
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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 obligaçia, ca imediat după primirea avizului să îł
afişeze, în xerocopie, la avizieru Nocului sau într-un ]oc vizibfl, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

r
--i3Q

ÎntocnzU: hzsp. Pricopi Anişoara

4

Red: P.A./3 ex12112.2017

o

prezentul aviz afost posia' pe site- uI PMB. r c
pe data de..fr q
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12283/158190Ş 2017
CĂTRE,

Proprietar imobil
Str.. ectoru1 2

Spre stiint

Str. 3ectorul 2

Referitor la adresa ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1581903/06.12.2017 şi
la Direcţia de Mediu cu nr.12283/07.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.20 din str. Dimitrie Onciul, vă
comunicăm că la veriftcarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, 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 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:
Curte i,nobil cu nr.20:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=lOm, lipit de gardul din beton pe care
l-a flsurat - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului şi reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietarului legal al terenului
pe care se află arborele, 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 ft afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 deteriorării 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 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.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sünona-Mariana POPA

Red: PA/3 cxí2912.2017
— prezenlul aviz aíost poslat ul kbt. 10. IAN. 2018

pe data de

Întocmit Inyp. Pricopi Anişoara

-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

2017
CĂTRĘ

Proprietar irnobU
Str. ‚ Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str ‚ Sectowl 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1584194/13.12.2017 şi Ja
Direcţia de Mediu cu nr.12479/14.12.20]7, prin care solicită emiterea avizulu de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.30 din str. Dirnitrie Grozdea, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe (eren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 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:
Curte imobil cu nr.30:

-t ex. Salix sp. (salcie) ®=6Ocm h=lOm, Iipit de gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/2
din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriLor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,
afectează flrele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se
află arborełe, conform art.6 pct. 6, Anexa l 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 ft afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu b]oca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării 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 tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. t la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaleíare — ]ex.

p. D!RECTOR EXECUTIV,
Sim ona-Mariana POPA

( -

Intocmit: Insp.,ĘricopiAnişoara

Rcd: P.A./3 ex.J22O
-prczentul aviz afost postaf pe st&331 1 Ü 14N ÎÜIRpe data de

Nr. 12479/1584194/

p

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tet: a21305.55.0O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

IĄN2l7 -

CATRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. ElectronicU nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1584728/15.12.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.12543/18.12.2017, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru in(ervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Barbu Văcărescu nr.3, vă
comunicăm că la verificarea efecwată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul
material dendrologic penrm care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul ]ocalităçilor, cu modiflcările şi completările u]terioare
şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plwuaie dc uliuiaincnr — inzohil cu nr.3:

-1 ex. Platanus aceńfolia (platan) ®=8Ocm h=13m - reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor care afectează acoperişul imobilului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art6 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 al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa lemnoasă penlru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal 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 — I ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

/
L Intocrnit: Ins . Pricopi Anişoara

1';
Ređ: P.A./3 exJ29,l2ŐlY .. J

— prczentul aviz afast ţostat c sile. uI PMB, 1 O ÍĄ rn
pe data de

Nr. 12543/158472Ł&

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, cad paştal 05C013, sectar 5, Bucureşti. Ramâna
TeI: 021.305.55.00
http,/Nww.pmb.ra_________
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‘“.. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţşj Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu
I 14N?nw

Nr. 12570115851561 2017

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari — dl
Aleea ‚ Sectoml 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1585156/18.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12570/19.12.2017, prin care
solicită erniterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 66 din aleea Bistricioara nr.16, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, 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
modificările şi completările ulterioare şi H.C.U.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) @=20-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

-t ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=5m- reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţizil verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, la
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ţ=20-25cm h=6-7m.

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu
2m.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 05Ü013, sedor 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021305.55.00
htlp://www.pnb.m

speciile: Ailanthus
ś2=1-3cm şi h=1-



Lucrările avizate se vor execula prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224). evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi constwcţiilor
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-toamna), pentru a
nu fţ 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 Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaiuni1or, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind
execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.
6, pet 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.
Toaletare — 7 ex.;
Igieiz izare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirno,za-Mariana POPA

DLrEou :
Întocrnü: insp. Pricopi Anişoara

10. IAN. ŻO1Red: P.A/3 cx./29.12.201?
— prezeniut ayjz afusi puslal pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regna Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. Pománia
TeI: 0213055500
http:J/wwwpmb ro



PRIMĂRIA MUNICPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

______

Direcţia de Mediu

--

Nr. 12623/1585656/ . . 2017
CĂTRE,

ADMINISTR4 RA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-D1
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1585656/19.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12623/20.12.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
aliniamentul din str. Nicolae Slăniceanu ing. nr. 20, vă comunicăm că la verificarea
efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţii]or verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare H.C.U.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Pkuztaţie de aliniameizt — nr.16:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ţ2=30cm h=8m, prezintă scorbură profundă pe trunchi pe
cca. h 2m, cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării
de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind
execuţia defrişăńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

‘ V
1

44.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050313, sectcr 5, Bucureşti, Rcmánia
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plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola
rămasă liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sec[or,
în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

Menţionăm că cele 3
alinialment din faţa irnobilului
alte intervenţii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

o

În tocnz it: Ins,j. Pricopi Anişoara

ReJ: P.A./3 ex./29.122017
— prezenlul aviz aíosl polal pe si'e- uI PMB.

ex.
cu n

arhori Tilia sp.(tei), situate în plantaţia de
r.20,, au fost toaletate anterior şi nu rnai necesită

pe ii2

Bd. Regina Elisabeţa nr 47. cnd paştal 050013, sector 5, Bucureşti. Aomâna
TeI: 021.3055500
http://www.pmb. ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectoml 2,
-Asociaţia de proprietari
Str. Sânzieni nr.2, bI.30, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1585774/20.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12661/21.12.2017, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
spaţiul verde aferent blocului 30 din str. Sânzieni nr.2, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.12.2017, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intraviianul localităţilor, cu modificările şi compłeiărite
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304í2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ç5=3Ocm h=12m, prezintă ciuperci saproűte pe trunchi,
uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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:

- toMetarea 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-toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Nr. 1266U1585774& jO17

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod paśtal 050013. sector 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.3055500
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor
adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia
plantärii unui ex, tânăr cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului, în prima perioadă optirnă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.Q
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriťtcării 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, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Toaletare - 1 ex.

Defrişare — I ex., uscat 100%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nona-Mariana POPA

nC ‘“ r Întocmit: lnsp. Pricopi Anişoara

Rcd: P.A /3 cx./29.122017
q n

-prczcnlul aviz afost poslat pe sle. ul PMB U. IAN. 2018
pe data đe

Bd. Regina Esabeta nr. 47, cod çoşai 350cfl3. sedor 5, Bucureşh, Rmâra
TeI: 021.30555.00
http :‚śwww. prnb m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-P1
Str. Seetorul 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B eu nr.
1589612/10.01.2018 şi la Direeţia de Mediu eu nr.164/lĺ.01.2018, prin eare solieită
emiterea avizului de speeialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul din str.Olimpiadei nr.36, vă eomunieăm eă, în eonformitate eu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Ioealităţilor, eu modifîeările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de proteeţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munieipiului Bueureşti, şi
HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor sradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Munieipiul Bueureşti a%tăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Plwztaţie de ali;zia,nent- fără nr. poştal (vizavi de nr.36)

-l ex. Robinia sp. (salcâm) ®=3Oem h=8m, inelinat 35°spre carosabil, peńeol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Luerările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor exeeuta prin grija
A.D.P. Seetorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
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 bloca
căile de aeces, luându-se măsuri de prevenire a aeeidentelor sau a deteriorării
construeţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi ereându-se condiţiile neeesare plantării
de material dendrologie tânăr.

Preeizăm eă administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea exeeuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respee[area prevederilor avizului şi a tehnologiei de speeialítate privind
execuţia defńşărilor, în caz contrar apłieându-se sancţiuni conform art. 6, pet 8 din
Anexa nr. l la H.C.G.M.B. nr. 304Í2009.

Pentru repararea prejudieiului adus mediului eonform prevedeńlor H.C.G.M.B.
nr 304/2009, în eompensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel :Iex. în alveola

Nr. 164/1589612/ 2Q.CĹ 2018
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p. DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nona-Mańana POPA

%Y

Ređ: P.A13 exi23.Ol,2018
— prezenlul aviz afosl poIal pe site- ul PMB.

data emiterii.

rămasă Iiberă în aliniament şi 5ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din
sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la
Defrişare — 1 ex.

Intocmit: Insp.fricopi Anişoara

pe data de....2G Ł1 /
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.222/1590457k3Ć C 2018
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorzd 2

(Parcul Naüonal, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.349/10.01.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr,1590457/12,01,2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.222/15.01,2018, prin care
solicitaţi (în conformitate cu Adresa Direcţiei de Mediu nr.2817/08.06.2017),
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor în declin biologic,
uscaţi 70 - 100%, situaţi în Parcul Naţional, arbori specificaţi: în tabelele nr.8 cu
poziţiile nr.1-26 şi nr. 9 cu poziţiile 1-13 cu fotograftile anexate, vă comunicăm
următoarele:

- în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ukerioare şi
ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare cu
extragerea rădăcinilor a celor 39 exemplare arbori, uscate 70-100%, care fac
obiectul prezentei cereri;

- 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
dvs., 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, potrivit H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 39 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Parcul Naţional, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

- 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 veńflcării în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Bd. Regina Elisabeta nr 47 çad paştal O5l 3, sector 5, Bucureşti, Ramânĺa

TeI: 021305.55.00
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1'

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

- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin
publicarea acestor informaţii fie pe pagina oücială de internet a administratorului
Iegal 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 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 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.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
arL4, lit.b din Anexa 1 la RC.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 emiteńi.
Defi-işare - 39 ex., uscate 70 -100%.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mańana POPA

Întocmit Insp. Prico3ń Azişoara

tlĆł

Red: P412 exj25OI.2018
prezentul aviz afost poslat pe site- ul PMB (

pe data de ĺ /ą
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMJNISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-D1
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor la adresele dvs. nr.349/10.0l.2018 şi 51/R104.O1.2018, înregistrate la
P.M.B cu nr.1590457/12.0l.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.222.a/15.01.2018,
prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în planaţia de aliniament din
str. IspravnicWui nr.40, vă comunicăm că, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aliniament imobzl CU nr.40:

-1 ex. Acer sp. ( arţar) =4Ocm h=10m, în declin biologic, prezintă scorbură
profundă pe trunchi cu lipsa cilindrului central, lipsă ritidom, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defńşare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi
constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării
de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind
execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr I la H.C.G.M.B. nr. 304ĺ2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedeńlor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi

Nr.222.a/1590457/3Q O. 2018

Bd. Regina Elisabeta nr 67, cod poştal 050013, sedar 5, Bucuroşli, România
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înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel : lex. în alveola
rămasă liberă în aliniament şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —] ex.,

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sim za-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CÂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştUnţă:
- Cirnitirul „Iancu Nou", Str. Vatra Luminoasă. nr.25, sector 2
- Cirniürul,,Puntelimon 2", Bd. Biruinţei nr. 69, Pantelimon, jud. Ilfov

Referitor la adresa dvs nr. 3097/AAT/21.09.2017, înregistrată la Direcţia de Mediu cu
nr. 9670/27.09.2017, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unor arbori care susţineţi că sunt usca(i sau în declin biologic, situaţi în locaţiile
menţionate în tabelele anexate solicitării, în cimitirele „Iancu Nou" şi „Pantelimon 2" —

L) însoţite de fotografiile aferente arborilor inventariaţi pe teren de către inspectorii din cadrul
instituţiei dvs., vă comunicăm că următoarele

- pentru Cimitirul „Pantelimon 2", cererea dvs. privind emiterea avizului de defřişare
a arborilor menţionaţi nu este în conformitate cu adresa Direcţiei de Mediu nr.
281 7!0& 06.2017

— fotografiile ataşate ]a tabei nu au ştampi]a instituţiei şi nu sunt clare, nu reprezintă
arborele în ansamblu şi nu sunt color, astfel încât să poată fi identiflcată cât mai clar
problematica;

- avâiid în vedere cele de mai sus, Direcţia de Mediu nu poate emite un avk de
specialitate pe baza situaţiei traiismise de dvs. pentru Cimitirul „Pantelimon 2", astfel încât
vă rugăm să reveniţi în primăvară cu o situaţie revizuită conform prevederilor adresei nr.
28 17/08.06.2017 (având în vedere şi precizările de mai sus).

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiĺicările şi completările
ulterioare şi a celor din Anexa I la H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm executarea Iucrării de defrişare
cu extragerea rădăcinilor a celor 3 exemplare arbori aflate în declin biologic
specificate în tabel din cirn itirul „Iancu Nou".

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
administratonjlui legal al terenului pe care se află arborü, 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbodlor în declin biologic, avizaţi
pentru dekişare. eonform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 arbori

Nr. 9670.2 i..3PQL:Wťď

tineri cu balot de pământ, cu diamctrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în locul exemplarelor ce vor fi deńişate şi în locuri

Bd. Regm asabeta rt 47, d poştai 050013, ser 5. Buoire Ron*2

Tot 021.3055500
httpfAwrwpmb.m



deficitare în vegetaţie din cadrul terenurilor administrate de dvs., aparţinánd speciilor
tradiţionale predominante în zonele in care se face plantarea (tei, frasin, ulm, arţar, salcâm,
sâmbovina, stejar, carpen), în primăvara anului 2018 sau toamna anului 2018.

La Rnalizarea 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 plantărilor în compensare. ü caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

lnainte de mateńalizarea în teren a lucrańlor avizate vă revin următoarele obligaţii
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru de&işare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului legal al spaţiilor
verzi, fie pe pagina oficială de intemet a instituţiei dvs, în funcţie de posibilităţile
informatice;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de dekişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi Ruxu] auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina ofieială de intemet a instituţiei dvs., în funcţie de posibilităţile informatice.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor
füră aviz de specialitate, iar administratoml legal al terenului, prin grija căruia se execută
lucrări]e, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiHor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Defrişare - 3 a în declin biologie

DIRECTOR EXECUTIV,
zonaa:ia:aPOPA

o
Íntocrnű: Insp. Adrian AMJĘCU

RedA l'A/3 ex/23O!.2018 - prezenzisi aviz afostposrai pe síie-uI PMR
(hup:// ns. î;,rp1Ii i pe dwa

Bd. Rega Elísabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. Bucureşti, Român
TeI: 021 .30555,00 Ç
http:flvaww.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

.02.2018

7,ŞEB.2O18 -

CA TRE,
Consiliul Local al Sectorului 2

Admiuistraüa Do,neniului Public sector 2
Şos. Electronicü ‚i, 44, sector 2

E-mail: adp2-bzicuresti.ro

O Spre ştUnţă:

Ö - D-na Alina Luped, E-mail : alina.lupes@yahoo.com
- D-nul Ilie Popescu, Str Episcop Radu şzr. 3, sector 2

Referitor la adresa dvs. nr. 1466/02.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1596616/05.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 851/06.02.2018, prin care solicitaţi
ca urmare a sesizărilor d-nei Alina Luped şi d-lui Ilie Popescu, einiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a doi arboń situaţi în str. Episcop Radu nr. 3,
respectiv Str. Banul Dumitrache x Str. Judeţului, conform tabelului anexat, după
veńflcarea efectuată pe teren, în data de 07.02.2018, 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
moditcări1e şi completările ulteńoare şi HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:

‘

Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligaüvitatea in en ţin erii alveolei:
Str. Episcop Radu nr. 3: .

- 1 ex. Acer negundo (arţar) ® 45cm, h Srn, în declin biologic avansat— prezintă
scorbură la baza trunchiului şi la h 0,5m pe trunchi, cu multiple gome şi lipsă parţial
scoarţă pe trunchi— pericol de prăbuşire
Alinia,nent stradal Banul Durnitrache „r. 1 x Str. Judetzdui:

- 1 ex. Acer platanoides (arţar) ţ2 35cm, h lOm, în declin biologic avansat—
prezintă scorburi multiple pe trunchi/baza acestuia, cilindrul central putred şi 2 dintre
şarpante cu scoală exfoliatăiuscate — pericol de prăbuşíre

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedońte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr
prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii (ADP sector 2),
evacuîndu-se masa leirmoasă pentru a nu bloca căile de acces, cu marcarea
corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, într-un interval orar cu trafic
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redus, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor/
reçelelor aeriene din jur/autoturismelor de pe carosabil.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveti oNigaţia plantării a 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ (raport de 6: 1) Çj minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie astfel : 2ex. în alveolele din cele două
locaţii unde se vor executa defrişările şi lOex, în zone defîcitare în vegeiaţie de pe raza
sectorului 2, cu obligativitatea de a transmite )ocaţiallocaţiile Direcţiei de Mediu, în
perioada optimă (primăvara - toamiia anului 2018),

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
verifiçării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revine obligaţia marcării cu vopsea a arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform specificaüilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 7985/07.10.2016, ()
precum şi respectarea celorlalte puncte din această adresă. (_)

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, 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 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 Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare —2 ex. arbori în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Sinwna-fv%ańana POPA

Întoc;nit: Íizsp. Tudora BUÍIĂ
ţeet

Red: 711/3 crĺO702.2018
prcienlul aviz a ÍOSL postaL pc site-uI PMB

pc data dc
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 16ĺ/15897O3/ĺÔ22O18
CĂTRE,

Administraga Grnitirelor şi Crernatońilor Urnane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
-Dna
Şos. ‚ judeţul Ilfov,
- Cimitirul Pantelimon II
Comuna Pantelimon, b-dul Biruinţei, jud. Ilfov

Q
Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B. eu nr.1589703/10.01.2018

şi Ia Direcţia de Mediu eu nr.161/1 1.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe Ioeul de veci 32 (dreapta-stânga),
fig.27, din Cimitirul Pantelimon 11, conform Actului de concesiune
nr.7592,7593/26.07.2012, la verificarea pe teren în data de 02.02.2018 s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate eu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările
şi completăńle ukerioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
Cirnitir —figura 27, locul de veci 32, dreapta-stônga:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) ĺZi=3Ocm h=lOm, situat lângă locul de veci eu nr.32,
prezintă scorbură profundă la baza Lrunchiului, încastrat în lucrarea funerară (conform foto
anexată).

C
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

admjnistratorijlui legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Ienmoasă pentru a nu błoca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

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

Đ-dul Regina Elisabota nr.16, cadpoştal 030019, seclowt3, Bucureşti, Ramânia
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ex. arbori tineri cu balot de pământ, în alte uniÉăţi pe care Ia aveţi în administrare,
în prirna perioadă optimă de plantare, în pńmăvara, toamna anului 2018.

La flnalizarea lucrăńlor 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
veri%cării 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.
Defrişnre — 1 ex.

p. DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

c
o

rno P

Întocm,t Insp Pncopi Amşoara

o

Rcd P.A./4ex.113.02.2018
— prezentul aviz iosI pntat pe sitc- ul PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

___

Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 163/1589815/

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Eiectronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectoml 2

Referitor Ia adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1589815/10.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.163/11.01.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asnpra arbońlor situaţi în
aliniamentul din str. nr. ‚ vă comunicăm că la veriűcarea efectuată pe
teren1 în data de 02.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţńlor verzi din intravilanul localităţiior, 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:
Plan taţie de aliniament — irnobil cu nr.

-1 ex. Platanus sp. (platan) =25cm h=6m— reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din
coronament.
Plantaţie de aliniarnent — imobil cu nr.49:

Q -1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=6m, viabil, a fost toaletat anteńor, nu
necesită lucrări de întreţinere (conform foto).
Planta ţie de aliniwneizt — iniobil cu nr.51:

- 1 ex. Pmnus sp. (corcoduş) ®=3Ocm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi produceńi de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 teńtońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pňmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminăňi ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poşta 050013, seclor 5, Bucureşti, Romána
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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.

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 — 2 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Sirn ona-Mariana POPA

)

p i
P
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i

“4. S2

Întocmü: Insp. Pricopi Anişoara

o

Red: P.A13 Ľx./13.02.2018
— prczentul aviz aíost postnl pc site- ul PMB. j
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PRIMARIA MUN!CIP!ULUI BUCUREŞ11
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 169/1589835/ !źO2—2o18
CĂTRE,

ADMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Ekctronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-D1
B-dul ‚ Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament — b-dul Ferdinand J de la intersecţia cu şos. Pantelimon
pônă la Gara de Est, Sectorul 2):

Referitor la adresa d-Iui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1589835/10.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.169/ĺĺ.01.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
aliniamentul din b-dui l de la intersecţia şos. Pantelimon până Ja Gara de
Est, vă comunicăm că la veriFicarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, 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, 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:
Toalctare:

Arborii prezintă coronamente de mari dimensiuni, necesită reducerea cu 1/3
din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea
evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilelor, carosabilul şi
reţelele aeriene stradale.
Plantaţie de aliniament — imobile cu numere pare (b—dul Ferdinand J de la
intersecţia cu şos. Pantelimon până la Gara de Est):

-17 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=25-35cm h=l0-1 lm;
-7 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=20-35cm h=10-llm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm b=lOm.

Plantaţie de aliniament — imobile cu numere impare (b-dul Ferdinand J de la
intersecţia cu ŞOS. Pantelimon până la Gara de Est):

-7 ex. Ulmus sp. (ulm)Çi=25-35cmh=10-llm;
- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=20-35cm h=10- 1 lm.

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşt, Aomânia

TeI: 021.3055500
http :I/www.pmb ra



Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pcL 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 al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiuni]or, respectarea prevederilor avizulni 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. C
Toaĺetare — 42 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nwza-Mariana POPA

•

‘
_ąçx

‘.
01

& Ç.

!ntocmit: hzsp. Pricopi Ánişoara o
/

RĽd: P.Ai3 c.I302.20I8
— pwzenlul aviz afost postal pc si'c- ul PMB. / (fli

pe data de..ć2...!JďC

Dd. Regna Elisaheta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, România ‘1
TeI: 021.305 55.00
http://www.pmb.ra -

001



ľ'-'h PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Directia de Mediu

Nr. 429/1592351/
CĂTRE,

Dna
Şos. $ Sectorul 2

(Str. Elev Ştefănescu Ştefan nr. 80, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1592351/19.01.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.429/22.01.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curte imobilului cu nr din
str. ‚ conform Certificatului de Moştenitor nr.140 din
01.09.2015 şi a Somaţiei nr.31807/21.12.2017, transmisă de Poliţia Locală a
Sectorului 2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
02.02.2018, 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Teren împrejmuit - str. Elev Ştefănescu Ştefan izi 80:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=2Scm h=8m - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile;

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=18m - 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 lemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr 80:

-4 ex. Populus sp. (plop), trunchiuri fără coronament ţă=20-25cm h=4-5m,
uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexate).

Lucrările avizate se vor executa prin grija admnistratorrului 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 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
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TeI 021.305.55.00
hhp:i/www,pmb.ro



Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor
adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
alĹissirna (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Populus sp. ( plop) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Precizăm că administraĹorul Iegal aI Ĺerenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, 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, pci, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, (trunchiuri)
avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi Q
obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, 2019 potrivit
Angajamentului de plantare nr.42911 /13.02.2018.

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

Prezenwl aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex.
Defrişare — 4 ex., uscate ]OO% ( tn,nchinri fără coro;rnment)

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(

. .

Intocnut: lnsp. Prwopi Amşoara

Red; P.A./3 exJł3.02.2018
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ctĽt
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

17ÔQ2018
CA TRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
-Asociaţia de proprietari
Str. Brebu nr.1, bl. T9A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1593527/25.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.606/26.01.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului T9A din str. Brebu nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren,
în data de 02.02.2018, 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 modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privinđ Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
eliminarea ramurilor uscate, la următoarele specü de arbori:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) ţZi=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ćZi=2Ocm h=8m.

Spaţiul verde faţă bloc — lateral dreapta:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) śZ=30cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitărä producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specü de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=25-3Ocm h=8-10.
Spaţiul verde Jäţă bloc — lateral dreapta, parcare arnenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin), bitulpinal h=8m, situat la o distanţă de cca.3Ocm faţă de
fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=20-25cm h=7-9m.
Spaţiul verde spate bloc — parcare arnenajată:
-2 ex. Acer sp. (arţar) =20-30cm h=10-1 lm.

Nr. 606/1593527/
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Jiţă bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) =25cm h=8m, situat la o distanţă de cca.30cm faţă de
gura de vizitare a reţelei de evacuare a apelor uzate Ia reţeaua de canalizare, înclinat 30°
spre carosabil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Çi=2Ocm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-sc măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţälor din jur şi a
rcţelelor aeriene, astfeL

- ioaletarea 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul bio]ogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi exiragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor
adresei nr.608t/28.07.20l6 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânär.

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 specialitate privind execuţia toaletăriłor şi
defrişărilor, în caz conlrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ta
R.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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 îl afişeze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil. pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabiHtate 2 ani de la data emiterii.
Toalerare - 11 ex.
Defrişare - 2 ex., din care I ex. usccu IOO%.

p. DIRECTOR EXECUHV,
Sirnona-Mariana POPA

/

‚%jkM U

Întocrnit: InspPricopi Anişoara
Red: P.AJ3 ex/I3 i 18
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http://wwwpmb.ro/in dtutilfprjmaria/directii/dtrectia_medíu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_injonsu tarephp, pe data
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PRIMĂRIA MUMCIPWLUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü ‚zr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-D1
Str. ‚ Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament str. Grigore Moisil ‚zí 79, 8], 83, Sectorul 2)

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1594073/26.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.631/29.01.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
aliniamentul din str. nr ‚ vă comunicăm că la verificarea efectuată
pe teren, în data de 02.02.2018, 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 modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureş[i şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniarnent — irnobil cu nr.

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 112 din lungimea ramurilor

ç. înclinate accentuat spre carosabi şi eliminarea ramurilor uscate.
Plantaţie de aliniarnent — irnobil cu nr.83:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ç3=6Ocm h=12m, înclinat accentuat spre imobil -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamęntului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniarnent — irnobil cu nr.8]:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=8Ocm h=1 lm, prezintă sistemul radicular dezvoltat
la suprafaţă făcând trotuarul impracticabil, iar prin toaletare - eliminarea şarpantei

uscate arborele se dezechilibrează către imobilele din vecinătate, şi nu se reduce
riscul producerii de accidente, arborele fiind în declin biologic avansat (conform foto
anexată).

Nr. 631/1594073/
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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-toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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
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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor RC.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola
rămasă liberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector,
în prima perioadă optirnă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

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

p. DIRECTOR EXECUTIV, O
Simona-Mariaiza POPA

D

(1 Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

t -

Rcd: P.AJ3 ex./13,02.2018
prezĽntut aviz afost postat pc sitc- iI PMB. / ?

pe data de...ĹY
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ENEL ENERGIE S.A

B-dul Ion Mihalache nr.41-43, Sectorul 1

Spre ştiinţă:
-Dna
B-dul ‚ Sectorul 2

- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

(Punct Electric fără nr.poştal, situat în b-dul Lncul Tei nr. 73, spatele
hlocul 17, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6300/11.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta Punctului Electńc din spatele blocului
l7 din b-dul Lacul Tei nr.73, vă comunicăm că Ia veńficarea efectuată pe teren, în
data de 02.02.2018, 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 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:
ToaIetare

Q
Incintă Pwwt Electric situat în spatele blocului 17, din b-dul Lacul Tei nr. 73:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, deoarece afectează parcarea
amenajată din spatele blocului, la următoarele specii de arboń:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ç3=3-35cm h=l0-l lm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) =25cm h=9m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ś2i=3Ocm h=lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului

pe care se află arborii, 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 (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa

Nr. 6300/ .2GQ .2018
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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.

Precizăm că administratonjl 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. ní. 304/2009.

Menţionăm că, în caz de absen;ă ci proprietarului sau neinzplicarea acestuia,
confonn Cod Civil art. 613, alin.3 administratorul legal al terenului afectat de
arbori (A.D.P Sectorul 2) poate intervenü asupra acestora, prin reducerea
comnwnentelor ce se întind pe domeniul public afectând parca rea amenajată din
sparele blocului 17. -

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 5 ex.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nona-Mariana POPA

?
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţiWj/j Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘P' Direcţia de Mediu

Nr. 663,1064/1594299, 1598736/ - c2 2018

CĂTRE,
Dna

Str. ‚ Sectorul 4

(Curte imobil în str. Viitorului nF. 191, Sectorul 2)

Referitor la adresele dvs., înregistrate la P.M.B cu nr. 1594299/29.01.2018,
1598736/12.02.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.663/30.012018, 1064/13.02.2018
prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra

o arborelui situat în curtea imobilului cu nr.l9ldin str. Viitorului, conform Contractutui
de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr.1761/31.10.2006, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.01.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007,
privind reglemeniarea 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte inwbil cu izr. 191, str. Viitorului:

-I ex.Tilia sp. (tei) =40cm h=llm, încastrat în gardul despărçitor, pe care-1
afectează iar sistemul radicular afectează, reţeaua de canalizare, (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevederilor

D 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, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantăńi
de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind
execuţia defrişäńlor, 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 prevederflor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defńşare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod paştal 050013, şeçtor 5, Bucureşti, Ramânia
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înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului
mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului
2018, potrivit Angajamentului de plantare nr. 663, 1064/1/ 2018.

La ťinalizarea lucrărilor de plantare conform 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
conĽ art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — I ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Si,nona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 717/1594617/ %24?022018
CĂTRE,

D1
Şos. ‚ Sectorul 2

(Teren în str Lazăr Florea nr 14, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1594617/30.01.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.717/31.01.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi pe terenul din str. Lazăr Florea, nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi

O
din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ukerioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaçiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizüm:
Toaletare:
Teren inzprejnzuir — parcarc auto - str Lazăr Florea nr. 14, Sectorul 2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Platanus sp. (platan) Zi=45cm h=14m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=1 lm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se

află arborü, 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 al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratoru] legal al terenului este răspunzător de

Q lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoane]or în zona operaţiunilor,
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz 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 emitedi.
Toaletare — 2 ac

supravegherea execuţiei
respectarea prevederilor
sancţiuni conform art 6,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana;POPA

Întocrnit: Insp.,,Ppicopi Anişoara

Rcd: P.AJ3 exi2i .02.2018
LcO

- prcwnlul aviz aíost poslat pe siIc- uI PMB. Ć . ĺ 9 2Cĺe
pe data de..'t 0l
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ'JJ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘fl Direcţia de Mediu

Nr. 743/1595149LŹł'J2_1O18
CĂTRĘ

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii ‚zr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-D1
Str. ‚ Sectorul 2,
-Asociaţia de proprietari
Srr. Răuşeni nr.1, bl.31, Sectoml 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1595149/31.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.743/01.02.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 31 din str. Răuşeni nr. 1, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, 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 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 spate bloc —parcare arnenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu

o ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,

în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 1 ex. Morus sp. (dud) ®=25cm h=9m;
-2 ex. Ailanthus akissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) 2i=30cm h=lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Ánexa 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-roamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa
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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.

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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
arişeze, în xerocopie, la avizierul Nocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirn ona-Mariwm POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

o

Red: P.A/3 exj2I022018
— prezentul aviz afost poslal pe sile- uI PMB.

pe data
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
iw'tj Directia Generala Dezvoltare Urbana

Directiade Mediu

Nr. 770/1595548/ 018
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2,

Referitor a adresa d-lui ‚înregistrată la P.M.B cu nr.
1595548/01.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.770/02.02.2018, prin care solicită

o erniterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului din str.Giacomo Puccini nr.6bis, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, 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
modiťicările şi cornpletärile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
ĽĐomeniul public — spnte imobil cu nr.6 bis (spre str. Rahnzaninov):

-2 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinali h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.
Curte spate bloc:

O
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate,

în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Celtis sp.( sâmbovină) =20cm h=8m.
-1 ex. Thuja sp. (tuia) ć1i=2Ocm h=óm, înclinat spre aleea de trecere —

reducerea cu 1/2 din înălţime, împiedic accesul pietonal;
Curte inrerioară — spate bloc (spre str. Rahrnanüzov):

-1 ex. Prunus avium (cireş) ®=3Ocm h=lOm.
Curte interiorară — spre str. Rahmaninov:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură superficială pe
trunchi - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
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Curte spate bloc - ghe;za de gunoi:
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=4Ocm h=12m.

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu ś2i=1-3cm şi h=1-
2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 a acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune 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 deteriorării constnicţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegul 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 Q
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul 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 — 7 ex.;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo,w-Mariana POPA

ţt o
Intocmit: Insp. Pricopi Anişoara

•n

Red: P.A./3 e,12102.2018
— prezĽnIul aviz afost pnsaI pc sitt!- uI PMB. n n

pe data de..PąÇ %Á' 1 /4'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
;: WY.... Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia

de Mediu

Nr. 908/1596888/
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectoni( 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Aleea ‚ Sectorul 2,
-Asociaţiei de proprietari
Str. Braşoveni nr.2, bl.19, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1596888/06.02.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.908/07.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru

Q
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 19 din str Braşoveni nr.2, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, 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 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:
Spa(izd verde fa;ă bloc —

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=2Ocm h=5m — reducerea cu cca.1,Sm din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spapul verde faţă bloc — sc.J, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării producerű de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=30-35cm h=8-lOm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=35cm h=1 lm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) =25cm b=8m.

O Spre bloc:
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Acer sp. (artar) ®=25cm h=8m.

Spa(iul verde faţă bloc — lateral stânga:
-l ex. Robinia sp. (salcâm) ®=3Ocm h=lOm;
-l ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=l0m.

Spaţżul verde spate bloc, sc.]:
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®=25cm h=lOm;
-2 ex. Tilia sp. (tei) Çi=30-35cm h=8-lOm.

Spaţiul verde spate bloc — aleea de trecere:
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=2Scm h=lOm.

Spaţiuł verde spate bloc — spre str. Braşoveni:
-1 ex. Tiliasp. (tei) O=3Ocm h=lOm.
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=-2Ocm h=4m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi, în
declin biologic, (conform fow anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului);

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia
în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara, toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primiŕea avizului să îl afişeze, în
xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emierii.
Toaletare - 49 ex.

Defrişare — ] ex.

o

Întoc,nit: hzsp. Pricopi Anişoara

Rcd: PA]3 cxJ2l.02.2018
- prewntul aviz aíust postat pc silc- uI PMB. —

pe data de.021,

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘ľ a"
!‘?
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 909/1596881/
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Aleea ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Popa Nicolae nr.19, bl.55, sc.3, Sectorul 2

Q Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1596881/06.02.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.909/07.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 55 din
str, Popa Nicolae nr.19, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
19.02.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 (spre str Râşnov):

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Ç$=3Ocm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în vederea pătrunderii
luminń naturale în apartamentele de la etajele inferioare.
Spaţiul verde faţă hloc, sc.3 — lateral stânga (spre str. Râşnov):

-3 ex. Acer sp. (arţar) ®=20-25cm h=4-5m — reducerea cu 1/2 din lungimea
() ramurilor mnclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=25cm h=lOm — reducerea cu 1,5m din lungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 — lateral stânga, spre trotuar (latura spre str Rąnov):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) ś2=25cm h=8m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Çi=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde spate bloc, sc.3:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ţZi=25cm h=8m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 (spre str Râşnov):
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-ľex. Cerasus vulgare (vişin) O=lOcm h=1,5m, răsărit spontan, situat Iângă caseta
de distributie a gazelor (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărä 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 spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat ecbilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anulu'i);

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. Q
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înăltimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi 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 emiterii.
Toaletare - 8 ex.

Defrişare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim ona-Mariana POPA

VIJCJäcj
-

hztocmit: Insp.Pricopi Anişoara

N

Rd: P.A./3 tx/21.022018
— prcztniul aviz aĺosL polaI pv sitc- u! PMB.

pe data de
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v
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorzd 2

Spre ştiinţă:
-D1
Str. ‚ Sectonil 2,
-Asociaţiei de proprietari
Str. Amiral Murgescu nr.1, bl. 402, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1597099/06.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.910/07.02.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 402 din str. Amiral Murgescu nr.1, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaii1or 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbnşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

O -2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=25-3Ocm h=8-lOm;
-3 ex. Acer sp. (arar) Çi=25-3Ocm h=8-lOm.

Spaţiul verde faţă bloc — lateral dreapta;
-6 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=20-25cm h=6-7m.

Spaţiul verde spate bloc:
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=20-2Scm h=8-lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ç3=2Ocm h=8m;
-1 ex. Moms sp. (dud) Ç?i=25cm h=9m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=25cm h=ĺOm, uscat 70%, lipsă
ritidom situat la o distanţă de cca.SOcm faţă de fundaţia blocului, lipit de balconul de
la etajul 1, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Ć (

Nr. 910/1597099/ 2018

Bd. Aegina Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Aamăna

TeI: 021.305.5500
httpi/www.pmb.m



Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a
nu fi afectat echflibml biologic al acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi
f rânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a unui ex. arborc tânăr eu balot de pământ, cu diametrul
miniumum7em şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funeţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara,
toamna anului 2018.

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

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 la data emiterii.
Toaletare - 15 ex. Q

Defrişare — 1 ex.uscat 70%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

O Intocirnt Insp Przcopz Amşoara

p
tţąC31,ĄJ

Red: P.A./3 exJ2l.02.2018
— prezcnlul aviz afost poslat pe sitc- ul PMB. r A 2

pe data de.sW
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Dl

Str. ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1597172/06.02.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.91 1/0702.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arbore]ui situat în curtea imobilului cu nr.35 din str. Căluşei, vă comunicăm că la verificarea
efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul loca]ităţilor, cu modiłicări]e şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spa;iilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inzobi/ cu nr.35:

-I ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=llm, lipit de gardul imobilului —

dinspre stradă - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui legal al terenului pe care se
află arborele, 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 al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscale şi frânte, operaţiune 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 rehnologiei de execuţie a tăieri]or, 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 — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

Red: P.A./3 ex./21.02.2018
— prezentul aviz afost posta pe sitc- uI PMB. i a in

pe data de...?" 2 Ů4' /
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ąt Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 964/1597359/ J.ţLQ_— 2018
CĂTRE,

Administraţia cimiürelor şi Crematońilor Umane
lntrarea Serelor 11ľ. 1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Cimitirul Pantelimon II
Comuna Pantelimon, b-dul Biruintei, jud. Ilfov

Q Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B. cu
nr.1597359/07.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.964108.02.2018, prin care solicitä
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe locul de veci
nr.114, fig.90 din Cimitirul Pantelimon 11, conform Actului de concesiune nr.9212
/20.11.2000, Ia verificarea pe teren în data de 19.02.2018 s-a invenariat 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.U.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
Cirnitir—figura 90, locul de veci nr.114:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Q=2Scm h=8m, înclinat, situat pe locul de veci cu
nr. 114, prin poziţionarea sa arborele împiedică înhumarea, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

O
adminis[ratorului legal al terenului pe care se află arborele, conform prevedeńlor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de pro[ecţie 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 a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborełui avizat pentru defńşare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, în alte unităţi pe care la aveţi în administrare, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvară, toanma anului 2018.

B-dul Regina Elisabeta nr16, cod poştal 030019 sectowl 3, Bucureşti, Rcmánia r ĺ
Etajul 6, cam.14, teI 02li302.I6.IO.
hüp:IIw,ną.pmb.m 1••
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La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.CG.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, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabflitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — I ex.

DIRECTOR EXECUTW,
Si,nona-Mańana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘‘ Direcţia de Mediu
t1

lNr.993/1597832/
CA TRĘ

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Bach nr.12, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1597832/08.02.20 18
şi la Direcţia de Mediu cu nr.993/09.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din
str. Bach nr.12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul 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:
Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=45cm h=12m.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

() -1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ţ2i=3Ocm h=12m.
-ĺ ex. Tilia sp. (tei) ®=3Ocm h=lOm - reducerea cu cca.1,5cm din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ç2i=20-25cm h=8-9m, Iipite de gardul din sârmă -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu ®=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, seclar5, Sucureşti, Aománia

TeI: 021305.5500
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-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ®=20cm h=3m, uscat l00%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=l5cm h=3m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului
uscat 70% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidente]or sau a deteriorărä construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa 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, în perioada de repaus vegelativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos
penw cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a mateńalului dendrologic rămas;

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

Precizăm că administratorul legal al terenu]ui este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respeclarea
prevederilor avizului şi a tebnologiei dc specialitate privind execuţia toalelărilor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înăltimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 9 ex.

Defrişare — 2 ex., usccue 100%;
ĺgieizizczre

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana PÜJÄ7ţ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 1063/1598471/21. ÔL2018
CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Ekctronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştünţă:
- Asociaţiei dc proprietari — preşedinte
Str, Fabrica de Gheaţă nr.16-18, bl.95, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui - preşedinte, înregistrată la P.M.B cu nr.
1598471/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1063/13.02.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 95 din str, Fabrica de Gheaţă nr.16-18, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, 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
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, sc.A:

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) ®=2Ocm h=lOm, înclinat spre trotuar —

reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor ‚ împiedică accesul pietonal;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) $=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

r Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,

în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Çi=35cm h=1 lm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=4Ocm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B — spre locul de parcare cu nr.35:
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ç3=35cm h=lOm — reducerea cu l/2

din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 9, Bucureşti, România
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echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune 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 deteriorării 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 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, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are Ĺermen de valabilitate 2 ani de Ja data emiterii.
Toaletare — 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

Întocmit: InspPricopi Anişoara

o

Red: P.A./3 cxi2I.02.2018
— prczeniul aviz aíost paslat pc s(e- uĺ PMB.

. p ‚
pe data de..&śJlLY
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvollare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Dna

Str. ‚ Sectorul 2

(Str. Giacomo Puccini nr.3, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1597836/08.02.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.994/09.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în garajul imobilului cu nr.3 din
str. Giacomo Puccini, conform Actului de Dezmembrare (Lotizare), Autorizaţiei de
Construire nr.69/12 «P» din 05.02.2007 şi Contractului de Vânzare-Cumpărare cu
Incheiere de Autentiflcare nr.2391 din 06.07.2007, vă comunicăm că la verificarea

Q efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, 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 modificările şi
comple[ările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Garnj irnobil — str. Giacomo Puccini nr.3, Sectorul 2:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ÇZi=45cm h=12m, încastrat în garaj -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului
pe care se află arborele, conform art6 pct. 6, Anexa 1 din 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-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune 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 deteriorării 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 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.

Nr.994/1597836/ Č12 L1.%018
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Pentru emiterea avizului de defrişare este necesar să reveniţi cu o nouă
solicitare, după pornirea în vegetaţie a arborelui (aprilie mai) pentru a se stabili
procentul de viabilitate a arborelui.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DJRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

i

Întocrnit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.Ai3 ç./2IO2.2OlB
— preżenuI aviz aíos( postat pe síte- uI PMB. %.L12Ą.
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PRIMARIA MUNICIPIU[Ul BUCUREŞTI
V Directia Generaiă Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

lNr. 1016/15980311 ĆÝLU5z018
CĂTRĘ

Dna'
lntrarea, -‚ Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1598031/09.02.2018 şi b Direcţia de
Mediu cu nr.1016/12.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de sDecialitate pentw intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr, din Intrarea vă comunicăm că b
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventarial urmätorul 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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curte spate imobil cu nr.1:

Q
-1 ex. Moms sp. (dud) Q3=35cm h=lOm, lipit de gardul din beton vecin, lingă conducta de

gaze - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin gńja administratoru]ui legal al terenului pe care se
află arborele, conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor veni de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, în perioada de repaus vegetativ a
arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat cchilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 deteriorării 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 tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform afl. 6,
pct 8 din Anexa nr. l ła H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că s-a avizat toaletarea arborelui, ca umzare a discuţiei în teren din data de
19.02.2018 cu d-na Gussi Ilinca, care a renunţat la defrişarea arbarelui, deşi acesta se aJ7ă în

Ç apropierea conductei de gaze, dorind doar toaletarea lui.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1c?.k

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

f / Întocmit: Ins Pńcopi Anişoara

Rcd: PAJ3 exJ2l.022018 ĺĺ ‘—
— prezentul avlz afost postat pc silc- ul PMB. Cj_Ą'

‘ 2oĺpe data de..:1J*.Uo('
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Ekctronicii nr.44, Sectorui 2

Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1598429/12.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1060/13.02.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentul din str. Seneslav Voievod nr.64-66, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a inventariat următorul material

Ç dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regtementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiftcările şi co[npletările
ukerioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aliniarnent irnobil cu nr.64-66:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm, situat la o distanţă de cca.lm faţă de
clădirea imobilului şi caseta de distribuţie a gazelor, sistemul radicular a dislocat
pavajul din trotuar, făcându-1 impracticabil, (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. Sectoml 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Municipiului Bucureşti1 evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
cäile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi
constructiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi creându-se condiţiile necesare plantării
de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defńşare, aveţi obligaţia

Bd. Rgina Eíisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector5, Sucureşti, Romănia

TeI: 021 10555.00
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plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
minimum7cm şi înälţimea corcspunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1
ex. în alveola rămasâ liberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în pńmăvara, toamna
anului 2018.

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

Prezentu aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişnre — I ex.

DIRECŢO&EXECUTIV,
Sz,nona-Marmna POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

/

o

Red: P.A./3 ex/22Ű2.2018
— pnzĽnIul aviz afost poIat pe sile- uI PMB.

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal Q5CO13, seclor5, Bucureşti, România

TeI: 0213055500
httpd/www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1062/1598620/ &032o18

Şos.

CĂTRE,
s.c.

‚ Sectorul2

Referitor la adresa dvs., înregistrată 1a P.M.B cu nr. 1598620112.02.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.1062/13.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nrA4 din şos.
Pipera, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.02.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţälor verzi din intravilanul localităţilor,
cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

O
Toaletare:
Curte fa(ă imobil:

-10 ex. Aesculus hippocastanum (castan) =40-50cm h=1O-12m - reducerea cu 1/3
din voĺumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ţ3=2Ocm h=6m — reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre clădirea imobilului;

-1 ex. Populus sp. (plop) ţ3=8Ocm h=lSm - 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 lemnul de esenţă moale.
Curte spate imobil:

-13 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

O
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborü având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscae şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
CLLrre inzobil cu nr.44:

-2 ex. Populus sp. (plop) ®=50-55cm h=14-16m, prezintă scorburi deschise la baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toalelarea se va executa conform art.6 pcl. 6 din Anexa 1 ła H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuĺ Municipiului

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cad poştal 050013, seclar 5, Bucureşti, Románia
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărü de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei lucrărilor, 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 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pămâiit, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului mai sus menţionată în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018 potrivit
Angajamentului de plantare nr.1062 11/ 20.02.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 25 ex.

Defrişcz re — 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Siinona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUJ PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2

(Str. Johann Sebastian Bach nr.4, bL4, sc. C', Sectoru! 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1482/02.02.2018, înregistrată ła P.M.B cu
nr.1600196/16.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1200/19.02.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
menţional în tabelul 9 anexat (însoţit de fotograüile aferente), situat în strjohann
Sebastian Bach nr.4, bl.4, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modi%cările şi completările ulterioare şi ale 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 cu extragerea rădăcinilor a unui ex.
arbore, uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de mateńal dendrologic tânăr,
prin grija dvs,, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor

O
aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru deťrişare, conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul
minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în pńmăvara,
toamra anului 2018.

La finalizarea lucrăńlor 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 cadml 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.

Nr.1200/1600196/ C'01UÔ 2018

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Růmána
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Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborelui uscat avizat, conform specificaţiilor din
adresa Direcţiei de Mediu nr. 5599/14.07.2016;

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişnre - I a, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mad

o

Întocrnit: Insp. Pricopi Anişoara

o

Ređ: P.A./2 ex/26022018
— prezenlul aviz afost postat p si:c. uI PMS.
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‘ PRMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
W Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr.1221/1600564/ CPO3 2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorzd 2
Spre ştiinţă:
-Dl
Ş os. ‚ Sectorul 4

(Plantatie de aliniament în str. Sachelarie Visarion nr.43, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1920/14.02.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1600564/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1221i20.02.2018, prin care

() transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din
str. Sachelade Visarion nr.43, menţionaţi în tabelul X anexat (însoţit de fotografiile
aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localită;ilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de 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:
Toaletare:
Plan tatie de aliniarnent inzobil cu nr.43- str Sachelarie Visarion:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniarnent itnobżl cu nr.43 - str Sachelarie Visarion:

-1 ex. Utmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură profundă pe trunchi,
cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr,
prin grija dvs., evacumnduse masa Ierimoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea construcţiilor sau reţelelor
aeriene din jur.

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

Bđ. Regina EEsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, astfel : lex. în alveola rămasă
liberă în aliniament şi 5ex. în alte zone deücitare în vegetaţie din sector, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.;

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTW,
Sirnona-Mariana POPA

Întocrnit: Insp Pricopi Anişoara

Rcd: P.AJ2ex./26.02.2018
— pitzenlul aviz aíost pasta( pt siIc- uI PMB.

pe data de

âżOflĐi'
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direćţia de Mediu

ul. MA}Ł IJ

CĂTRE,
Dl

Str. ‚ Sectorul 2

Adresă de corespondenţă : D-na
Calea ‚ Sectorul 6

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1593007/23.01.2018 şi la

C) Direcţia de Mediu cu nr.554/25.01.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.23 din
str. Banul Dumitrache, conform Contractului de Vânzare - Cumpărare şi a Procurei
Generale cu Inchejere de Autentificare nr.l46/C-154/22.01.2014, vă comunicăm că
la verificarea efectuată pe teren, în data de 02.02.2018, 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
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:
Befrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr.23 - str. Banul Durnitrache:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=6Ocm h=12m, lipit de gardul imobilului, situat la o
distanţă de cca. 3Ocm faţă de reţeaua de canalizare, pe care o afectează, prezintă
scorbură profundă la baza trunchiului iar sistemul radicular este dezvoltat la suprafaţa

Q solului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

administratonjlui legal al Éerenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304í2009 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 a deteńorării
constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantăńi
de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind
execuţia defrişăńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr. 554/1593007/ . . 2018
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi
obligaţia plantňrii a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în
curtea imobilului sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara,
Ĺoamna anului 2018, potrivit Angajamentului de plantare nr.554/I/ 01.03.2018.

La finalizarea lucrărilof 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
veriűcării în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arL4 din acelaşi act normativ.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim o,w-Mariana POPA

JH' Întocrnit: Insp ricopi Anişoara

o

Ređ: P.A./3 ex./0203.2018
— prezentul aviz aíosI postat pe siie- ul PMB.
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o

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de cdiiziament - str. Aprodul Purice nr.6, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.2274/20.02.2018, înregistratä Ia P.M.B cu
nr.1602711/26.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1411/27.02.2018, prin care

cD solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
menţionat în tabelul XII anexat (însoţit de fotograüile aferente), situat în aliniamentul
din str. Aprodul Purice nr.6, vă comunicăm că, în conformitate cu prevedeńłe Legii
nr. 241200?, privind reglemenlarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificärile şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi
H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr.6:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=2Ocm h=lOm, înclinat accentuat spre carosabil, prezintă
scorbuń deschise Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

“---‘ teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa leiîmoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi creându-se condiţiile necesare plantăńi
de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind
execuţia toaletărilor şi defrişărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi

Sd. Aegfna Elisabeta nr. 47, cod poştal O5I3, sector 5, Bucureşti, România
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înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în
alveola rămasă liberă, în aliniament şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din
sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

Menţionăm eă existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată interventie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de 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.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA O

O 5 MAR. 2OE
Red: P.A./2 x/O2Ü32OI8
— prezcnlul avíz aiost posla pe siíe- ul PMH. —

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

2018

07. MAR Î0 CĂTRE,
Administratia Fondului Imobiliar

B-dul Regina Ehsabeta nr.16, Sectorul 3
Spre ştiinţă:
-Dl
B-dul ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1602588/26.02.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.1418/27.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobiiului cu nr.100 din b-dul Dacia, vă comunicăm că
la verificarea efectuată pe teren, în data de 01.03.2018, s-a inventariat următorul material

r 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
Munkipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte inzobil cu nr. 100:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitärii producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

- 1 ex. Morus sp. (dud) $=35cm h=1 lm,
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=45cm b=12m,
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află

arborii (A.F.I.), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu b]oca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a

() accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Frecizăm că adniinistratorul legal ai terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

lucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor
avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăeri1or, 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 vaiabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —2ex.

DIRECTOR EXECUT
Sirnona-Marian ĄIĂ ł0

-

- huocrnit: lPricopiAnişoara

http j/www pmb ra/institut,i/iii ectii/directia mediu/avize arbor, n consultare/avize arbori sultare php pe data de

Nr. 1418/1602588/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUJ PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str ‚ Sectorul 2
- Asociaţia de proprietari
Str. Teiul Doamnei nr.8, bŁ2l, Sectoml 2

O Referitor la adresa dvs. nr.2275/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1602700/26.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1410/27.02.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
speciatitate pentru intervenţia asupra arbońlor inventariaţi pe teren de către angajaţii
din cadrul instituţiei dvs., arbori situaţi în str. Teiul boagmei nr.8 menţionaţi în adresa
dvs, însoţită de fotografiile aferente, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 21:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=9-lOm, prezintă scorburi pe trunchi,
uscatelOO% (conform foto anexată);

Q
Lucrăńle de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.

Sectoml 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, 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 şi creându-se condiţiile necesare plantăńi de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratonil Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind
execuţia defdşărilor, 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 prejudiciułui adus mediului conform prevedeńlor
H.C.G.M.B. nr 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defńşare, aveţi

Nr.1410/1602700/ ţ9o5 2018

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia

Tek 021.305.55.00
http:Iwww.pmb.ro



r

obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în pńmăvara,
toamna anului 2018.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din
adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- De asemenea existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea
din teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în xerocopie, la avizienil blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

L'

Qj)
Întocm it: Insp,ţricopi Anişoara

o

Red: P.AJ2 ex./02032018 Q 7 ů3 fo( R
— prezenlul aviz afost poslat pc site- uI PMB.

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMJNJSTRA ŢJA DOMEN1ULUJ PUBL1C

Şos. Eiectronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Colentina nr.19, bl.0D57, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.2273/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu

O nr.1602709/26.02,2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1412/27.02.2018, prin care
transmiteţi spre solutionwe cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului
de specialäate pentru intervenţia asupra arborilor menţionaţi în tabelul 19 anexat
(însoţit de fotografiile aferente), situaţi în spaţiul verde aferent blocului OD 57 din
şos. Colentina nr.19, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modiücările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) @=25cm h=lOm, prezintă ciuperci saprofite pe
trunchi, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=2Ocm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată);

O
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm h=9m, uscat 100% (conform foto anexată),

situat lângă parcarea auto;
-1 ex. Populus sp. (plop) ®=4Ocm h=14m, uscat 100% (conform foto anexată),

situat pe aleea de la intrarea în bloc.
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.

Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teňtoriul
Municipiului Bucureşti, 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 retelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de
supraveghrěa execuţiei lucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind

64 Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucure$i, România
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execuţia defrişărilor, 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 prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvară, toamna anului 2018.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a
lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specińcaţiilor din
adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

De asemenea existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitatc.

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 Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 4 ex., din care 3 ex., uscate ]OO%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariwza POPA

Întocrnit: InsiţfJcoiAnioara

Rcd: P.A]2ex./02.032018
— prczentul aviz afosL poslat pc silc- ut PMB,

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr.1413/1602702//305 2018
CĂTRĘ

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC
Şos. Electronicii ‚zr.44, Sectorul 2

(Parcul Naüonal, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.2276/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1602702/26.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1413/27.02.2018, prin care
solicitaţi (în conformitate cu Adresa Direcţiei de Mediu nr.2817/08.06.2017), privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi şi în declin
biologic avansat (scorburi, pe trunchiuń, dezechilibraţi, cu ciuperci saprofite pe
trunchi în pericol de prăbuşire) inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul
instituţiei dvs., arbori situaţi în Parcul Naţional, menţionaţi în tabelul X cu
fotografiile aferente anexat solicităńi, vă comunicăm următoarele:

- în conform.itate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale 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 cu
extragerea rădăcinilor a celor 20 exemplare arbori, care fac obiectul prezentei
cereń:

- lucrările avizate se vor executa conform H.C.G.M.Ë. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, prin grija
dvs., evacuându-se masa lem.noasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri

Q 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 tânăr.

- pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defńşare, aveţi obligaţia
plantării a 45 ex. arbori tineri cu balot dc pământ, cu diametrul minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Parcul Naţional, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

- 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 vedflcăńi în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuhi cbnf.att, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

Đd. Regina Elisabeta nr 47, cod poślal 050013, sector 5, BucureşU, Românía

TeI: 021.305.5500
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1

- marcarea arborilor cu vopsea specială de culoare verde, conform conform
speciücaţiilor de la pct.4, lit. b, din adresa Direcţiei de Mediu nr. 7985/07.10.2016

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin
publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului
Iegal al spaţiilor verzi, fie pe pagina ofjcială 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 intervalului orar în ćare acestea se vor executa,
ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul autolpietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oücială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de
posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- plantarea de arboń aparţinând speciei care urmează să se defrişeze cu excepţia
speciei Populus (plop) unde se va folosi o altă specie predominantă din zonă/spaţiu
verde/a]iniamet;

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 Jegal al
terenului, 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
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 20 ex, din care 15 ex., uscate 100%.

Întocrnit: InsĄ Pricopi Anişoara

Red: P.A/2 cx/02032018 Ć$? o ‘2.
— prezentul aviz afnst postat pe sile. ul PMB.

‘ j %J t

pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisateta nr 47, cod poştat 050013, sector 5, Ducureşti, România
TeI: 021.305.55.00
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
çV‚ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţiade Mediu

Nr. 1488116033221/303 2018
CA TRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-D1
Str. ‚ Sectorul 2,
-Dl
Str. ‚ Sectorul 2,
-Asociaţia de proprietari
Str. Brebu nr 1, bŁT9A, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.2277/20.02.2018, înregistrată la P.M.B cu nr
1603322/28.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1488/O1.03.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererile d-Ior, şi Asociaţiei de proprietari
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi
astfel : în aliniamentul din str. Ispravnicului vizavi de imobilul cu nr.48, str. Tumul
Eiffel nr.20 şi în spaţiul verde aferent blocului T9A din str. Brebu nr.1, menţionaţi în
tabelul XII anexat, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plan taţie de alinianzent — imobil cu nr.20 din str. Turn ul Ezffel:

Q -1 ex. Ulmus sp. (ulm) =35cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităiii producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii
meteo nefavorabile, deoarece afectează reţelele aeńene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 teritońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamria), pentru a nu fi afectat
echilibrut biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune 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 deteriorăńi construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

•r

84 Regina Elisabeta nr. 47, ccd paştal CEQO1 3, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021305.55.00
http://www.pmb.ro



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 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Menţionăm că pentru str. Jspravnicului vizavi de imobilul cu nr.48, Direc7ia de
Mediu a enzis avizul cu nr.5958125.09.2017 privinď toaletarea a 3 ex. arbori şi
defrişarea a 4 ex. arbori din care 3 ex. uscate 8O-100%, unde este inclus şi arborele
Acer sp.

—
arţai; uscat 80%, la care se face referire în cerere, iar pentru str Brebu

nr.], bLT9A, a ernis avizul nr.606/19.02.2018 privind toaletarea a 1I ex. arbori şi
defrişarea a 2 ex. arbori din care] ex. uscat 100%.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

!ntocm it: Insp. Pricopi An işoara

Red: P.A./3 ex,/06.03.2018
—prezeniul aviz afost postal pe siIe- ul PMB.

pe data de

_________________

o7oJ b,S
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00
http :/Jwww.pmb. ro
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(J&.J Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

“#.W' Direcţia de Mediu

1383/1602439,303 2018
CATRE,

Primăria Sectorului 3
Direcüa Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobeşti nr.S-7, Sectorul 3

Spre ştiinţă:
- Asociaüei de proprietari- dl preşedinte Geantă Cristinel
Aieea Barajul Dunării nr.3, bl.M35, Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui Geantă Cristinel - preşedintele Asociaţiei de proprietari,
înregistrată la P.M.B cu nr. 1602439/23.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu
nr.1383/26.02.2018, prin care solicită emiterea avizuui de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M35 din aleea Barajul Dunării nr.3,
vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc sc.5,6,:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) ®=30-35cm h=10-1 lm;
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) ®=45cm h=12m — spre carosabil.

Spaţiul verde faţă bloc sc.7,:
-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=45cm h=12m- prezintă ramuri frânte în coronament —

eliminarea acestora.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc lareral dreapta sc.2:

-1 ex. Populus sp. (plop) ţ2=40cm h=14m, lipsă ritidom, uscat 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc sc.6:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=lScm b=3m, (trunchi fără coronament) prezintă
ciupeci saprofite pe tninchi, în declin biologic (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc sc.6:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură la baza trunchiului
cu lipsacilindru central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod pcştal 050013. sedor 5, Bucure$ti, Româna

TeI: 021.3055500
hup://www.pmbro



LucrărÜe avizate se vor executa prin grija Primăriei Sectorului 3, Direcţia
Administrarea Domeniului Public, 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratorul lega] aJ terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuńlor 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 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 13 ()
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărä 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 imedial 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 la data emiterii.
Toaletare — S ex.
Defrişare — 3 ex., cliu care Jex. uscat IOO%.

DIRECTO UTIV,
Szrnona rzana A

Întocrnit: Insp. Pricopi Anişoara
‘ąrn1ţ rŞ

Red: P.A./3 ex.IO6.03.2018
— prczcntul aviz afost postal pc siIc- uI PMB.

pe data de

O?vJ J
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat 0500i3, sector 5, Bucureşti, Romána
TeI: 021.30555.00
http://www.pmb.ro
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ROMAN IA
I9I82flI I SABAÎOPIM IMPEUNÁ

23 MAR 2010
Nr. 965/1597379/ 2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectoml 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Carei nr.1 1, bl. A18B, Sectonil 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.1597379/07.02.2018
(J şi la Direcţia de Mediu cu nr.965/08.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborelui si[uat în spaţiul veírde aferent blocului
A1SB din str. Carei nr.11, vă comunicăm că la veriťicarea efectuată pe teren, în data de
05.03.2018, s-a inventariat următonil material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglemeniarea şi administrarea spaţälor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.U.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, lateral stânga - parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=8-9m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-3Ocm h=8-lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaiune 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 deteriorării constructiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratonjl 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

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021305.55,00
htlp://wwwpmb.ro



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
aişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
Ĺuturor locatariłor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

)J7, 11ç:—

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

2 MAR 2018
Rcd: P.A./3 x./l3.O3.2Ol8
— prezentul aviz afost postat pc siţc- uI PMB.

pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 05C013, secior5, Bucureşti, Românfa
TeI: 021305.5500 int. 4016
http ://www,pmb ro
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Directia de Mediu
POMANIA
191820181 SÁOBĂTOOLM MPOEUNÁ

Nr. 1010/1598128/ 2018
CĂTRE,

Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1598128/09.02.2018 şi la Direcţia
de Mediu cu nr.1010/12.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.26 din str. Italiană, conform
Certificatului de Moştenitor nr.150/02.11.2011, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţńlor 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:
Curte imobil cu ‚z;t26 — spare:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) ®=3Ocm h=1 lm - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care
se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa ĺ din 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 nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare —] ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana

noaăa
‘

hztocrnit: IizspPricopi A,zişoara

Rcd; P.A./3 ex./13.03._Ol8
— prczcntul aviz afost postat pe si . . . . . - -

pe data de

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021 .30555.00
htlp;Uwww.pmb.ro
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Directia de Mediu
ROMAN IA
191* 2C 8 I SÁrEAItC" t'IUI4Á

2018

23.MÂR2O1H CĂTRE,

Str. ‚ Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte dl Radu Mihai
B-dul Lacul Tei nr.73, bI.17, Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. ElectronicH nr.44

Reteritor Ia adresa d-Iui preşedintele Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1599669/15.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1185/16.02.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Opanez
nr.3A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 15.03.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in contormitate cu Legea nr. 2412007, privind

O 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:
Curte imobil cu nr.3A- (spate bloc 17- b-dui Lacul tei nr 73- parcare amenajată):

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=g-lOm, Iipite de gardul din sârmă al
imobilului — reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii, 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 al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrárilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

Q 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, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform
Cod Civii ad. 613, aIin3 administratorui Iegal aI terenului afectat de arbori (AD.P Sectorul 2)
poate intervenü asupra acestora, prin reducerea coronamentelor ce se întind pe domeniul
public afectând paťcarea amenajată.

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

Nr. 1185/1599669/

ĐJRECTOR E
Simona-Ma( na POPA \

3jlG zJ
n — hJ -

Intocmit: Insp.,#,ricopi Anişoara
Red: P.A./3 exJl5.03.

.
t44, Jľ\ .ĺ 2

— prezentul aviz afost pos PMB. A_f Lof,qC
pe data

de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Sucureşd, Rómánia
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Directia de Mediu
ROMANIA
.Q,s•2rna I SÁPBÄTOrnM IMPPEUNÁ

Nr. 1218/16OO373/ 2018
- MAR2OIÜ CĂTRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii ;zr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa d-lui ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1600373/19.02.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.l218/20.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamntul din str. Sfântul Petru Tei nr.32A, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind

Q 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:
Plantaţie de alinicunent — imobile cu nr.32A şi izr.34:

-2 ex. Tilia sp. (tei) ®=30-35cm h=10-1 lm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,
afectează reţelele aeriene stradale şi acoperişul imobilel or sus menţionate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţälor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Q luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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 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 — 2 ex

DIRECTOR EXEC
Simona-Marian PA

- t
ţ3G

Intocrnit: Inspr'f'i,icopi Anişoara
Rtđ: PA/3 ex/12.03,2 8 ‚

— prezentul aviz afost p stat tu 2;
http://wwwpmb.ro/instituUi/pr ctdfdirectia_mediu/avize_arbcri_in_cansultare/avize_arbariJn_consultarhp pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Aomânia
TeI: 021.305.55.00
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Directia de Mediu

POMANIA
lg,a 2Dm EAPBÁTCDDA MPPEUNÁ

Nr.1219/1600554/ 2018
23 MAR 2018

CĂTRE,
ADMINISTRA 714 DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Ekcźronicü ‚zr.44, Sectorui 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str Sectorul 2,
- D-nei
Str. ‚ Sectorul 2,
-DI
Str ‚ Sectorul 2,
-D1
Str ‚ Sectonil 2

(Plantaţie de aliniament — str Jewz Atanasiu nr.12, str lspravnicului nr32—34
şi spa(wl verde din str. V.S. Rahmaninov nr.33, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.1483/02.02.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1600554/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1219/20.02.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererile d-lor privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentele din str. Jean Athanasiu nr.12, str.
Ispravnicului nr.32-34 şi în spaţiul verde din str.V.S. Rahmaninov nr.33, menţionaţi în tabelul
XI anexat (însoţit de fotografüle aferente), vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completärile ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.

C) nr.114/2011. privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Planta ţie de aliniwnent irnobil cu nr.32-34 - str. Ísprnvnicului:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=3Ocm h=1 lm — reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscale, în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,
afectează instalaţhle aeriene stradale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Pla;ztaţie de alinianzent imobil cu nr.12 — srr. Jean Athanasiu:

-1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) Ç=4Ocm h=lOm — a deteriorat trotuarul
făcându-1 impracticabil, prezintă sistemul radicular bine dezvoltat, rădăcinile superioare sunt
ascuţite şi crescute foarte dens la suprafaţă (conform foto anexată).

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia
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Spczţiul verde — str V s. Rahmaninov izr 33:
-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) ®=35cm h=10m, prezintă scorbură profundă la

baza trunchiului, cu lipsa cilindrului cenlral, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, inl. 224), 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 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 aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratorui 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
defrişări]or, 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 avizaţi 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 minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, astfel lex. în alveola rămasă liberă în aliniamentul străzii
Jean Athanasiu nr.12, unde predominantă este specia de Acer sp., 6 ex, în spaţiul verde
aferent blocului din str Rahmaninov nr.33 şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din
sector, în prima perioadă optirnă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezeniul aviz de specialitate va fi sancţionată art.4,
lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normek de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Taaletare — 1 ex.;
Defrişare — 2 ex.

DIRECTOREX Iv
Sirnona-Ma'

Intocrnit: Iii . Pricopi Anişoara
/

Rcd: P.Ai2ei./12032018
— prezeniul ait aícsl pos*aI pe site- u PMH.

pe data de

2 MAR ?oig
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Directia de Mediu .

ROMANIA
1018-201 B I SÁIDĂTDPIM IM001UNÁ

Nr. 1222/1600369/ 2018
23.MR1 -

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Ekctronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-D1
B-dul ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Chişinău nr.26, bł. M15, Sec[owl 2

Q
Referitor la adresa d-lui Necula Gheorghe1 înregistrată la P.M.B cu nr.

1600369/19.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1222/20.02.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul
verde aferent blocului M15 din b-dul Chişinău nr.26, vă comunicăm că la verificarea
efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, 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 modificările şi completările
ullerioare 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 spate bloc — parcare amenajată:

-I ex. Populus sp. (plop) O=55cm h=18m - 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 şi eliminarea

L) ramurilor uscate din coronament.
Lucrările avizate se vor executa prin grija Â.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 teritońul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune 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 deteriorării constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 tăieńlor, în caz contrar

Bd. Regia EIjsabĘţa nr 47, poaI D513, seCor 5. 8ucureţi, Românä
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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
[uturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitaĹe 2 ani de la data emiĹeńi.
Toaletare —] ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocrnit: lnsp. Pricopi Anişoara

o

Rcd: P.A./3 ex.11203.2018
— pwzimul aviz aíost pOsIaL pc silc- ul PMB.

pe data de

o

Bd. Rena Dsabeta r,r. 47, cod poştal O51 3. sedor 5. ucureşti. Ri,ânia
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tfl, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu

POMANIA
10182018 I SÂPBÂTCPIM MPPEUNA

Nr. 1251/1601080Ą MAR. zo 2018

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Maica Domnului nr.4, bl. T57, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1601080/20.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1251/21.02.2018, prin care solicită

Li emiterea avizu]ui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul
verde aferent blocului T57 din str. Maica Domnului nr.4, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
adminisiraxea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificăriłe şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, parcare auto arnenajată:

-1 ex. Frasin sp. (frasin) ţZi=2Ocm h=4m, trunchi fără coronament, prezintă
ciuperci saprofite pe trunchi, cu scorbură deschisă la baza trunchiului, cilindwl central
putred, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectoml 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, inL224), conform prevederilor H.C.G.M.B.

C) nr. 304/2009 privind Normele de pro[ecţie 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 a deteriorării construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeńene şi creându-se condiţiile necesare plantăńi de material dendrologic
tânăr.

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 specialitate privind execuţia
defrişârilor, 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 prevederiłor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborełui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia

B. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectar5, Bucureşti, Ramánca

TeI: 02130555.00
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plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu diametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţic de specie, astfel: lex. în alveola
liberă din parcare şi 5 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara, toanma anului 2018.

La flnalizarea lucrăńlor 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
veriťicării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conĹ art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
aiişeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
(uturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabflitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 1 ex., tnmchi, făi-ă corona;nent.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana OPA

Rcd: P,Ą/3 cx113.03.2018
— prczcntul avil afosi postat pc silc. uI PMB.

Întocmit: I'zşj. Pricopi Anişoara

o

pe data de

MAR ?O;p

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Buçureşti, România
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Directia de Mediu
ROMAN IA
IOlO-2OlBI$ĂPBÂTOPIM IMPPEUNÁ

Nr. 1255/1601068/ 2018
CĂTRE,

23. MAR. 2U18 Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1601068/20.02.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.1255/21.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. 39 din str, Sfânta Treime nr.39, conform
Certificatelor de Moştenitor nr.53 şi nr.54/02.06.2000, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.03.2018, 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizăm:
Toalctare:
Curte inzobil cu nr.39:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-l ex. Juglans sp. (nuc) =30cm h=1 lm, situat la o distanţă de 50 cm faţă de gardul dinspre
stradă;

-1 ex. Abies sp. (brad) =25cm h=9m, situat la o distanţă de cca. 4Ocm faţă de gardul
imobilului vecin.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află
arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiflor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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
deteriorării construcţülor 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 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 — 2 ex.

Întocrnit: hzsp. ricopi Anişoara

DIRECTOR EXECUTIV,
Sirnona-Mariana POPA

Red: P.A13 ex./O8.03.2018 ŻfllR
— prezentul aviz afost postal pe siIe- uI PMB rin

pe data de

Bd. Regina Elísabeta nr, 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, Româna
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\O, Directia de Mediu
23JMk2019 ROMANIA

1010 2Ű10 I EÁPBÂTORM IMPEUNÂ

Nr. 1282/1601481/ 2018
CĂTRE,

Parahia Hagiu - preoő rf. ‚.

Str. Traian nr Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistraw Ia P.M.B cu nr. 1601481/21.02.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1282/22.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor siwaţi în curĺea Bisericii Hagiu din str. Traian nr.142, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, 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 modiflcările şi
completările ulterioare şi H.C.U.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte Biserica Hagiu:

-5 ex. Populus sp. (plop) ®=40-SOcm h=18-20m, viabile. situate la distanţa de
cca.lm de gardul imobilului de la nr.144 - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri arborü având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia
Populus având lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care
se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frân(e, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur.

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 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 valabilitate 2 ani de b data emiterii.
Toałerare — 5 ex.

DJRECTOR EXE
Sirnona-Mari

taaLplaa ‘

viiowo hztocrnit: Insp ricopiAnişoara

Red: PA./3 ex./1303.2018 2 l MÁR 2018
-prezcntui aviz afost püstat pe siţĹ- ul PMB.

pe data de
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Directia de Mediu .

POMANIA
IvIS 2fl1Q I sÁaiT3n;L MOELNÄ

Nr. 1285/1601526/ 2018
CĂTRE,

2 3 MAR 2018 Dna
Aleea ‚ Sectorul 2

(Str. Ziduri Moşi nr.3C, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., înregistratä Ia P.M.B cu nr 160t526/21.02.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.1285/22.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Ziduri Moşi nr.' ‚ vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conforrnitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu rnodificările şi compl&ăńle uherioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurei,

Q Toaletare:
Curte inwbU CU nr.3C- sír.Ziduri Moşi:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea
meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) ć2i=20-3Ocm h=8-10m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) =20-25cm h=7-9m, din care 1 ex. este bitulpinal.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află

arborii, conform artó 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 ft afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa ]emnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se mäsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Q
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 — 8 ex

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana

‘4íĺ (kîľni13t1 3°

V uia ))

Red: P.AJ3 exil2032018
— prernntul aviz afost pos(at pe site- uI PMB.

pe data de

evitării
condiţii

ramurilor uscate,
şi prăbuşirea de

în vederea
ramuri, în

Îutocrnit: In,sp. Pricopi Anişoara

2 i MAR 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
Wl5 201R I ÇĂPGĂrOP[M IMPPEUNĂ

Nr.1489/1603226/ . 2018

23IMARÎO1O CĂ TRE,
Dna

Intrarea ‚ Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl - adresă de corespondenţă:
Str. ‚ sectorul 3

Referitor la adresa d-Iui ‚înregistrată la P.M.B cu nr.

Q 1603226/28.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1489/01.03.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea imobilului cu nr. din Intrarea Stăniloiu Constantin, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, 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 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:
Curte imobfl cu nr.4:

-1 ex. Acer sp. (artar) ÇZi=3Ocm h=9m, situat Ia o distanţă de cca.4Ocm
faţă de gardul din beton despărţitor vecin (imobil nr.2), iar coronamentul se
sprijină pe acoperişul garajului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului

Q şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=8m, situat Ia o distanţă de cca.4Ocm
faţă de gardul din beton despărţitor vecin (imobil nr.2) - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=8m, situat la o distanţă de
cca.4Ocm faţă de gardul din beton despărţitor vecin (imobil nr.2), format din 2
şarpante din care una este înclinată spre acoperişul garajului - reducerea cu
1/2 din lungimea acesteia.
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, 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 Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei 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-Mariana POPA

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 exjlS.03.2018
— prezentul aviz afost peslat pe site- uI PMB.

pe datade
21, MAR ?fl18
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

:.%.....•. .•••

ŘOMÂNIA
1013301fl ISÂRBĂTDPIM TMPPEUNÂ

Spre ştiinţă:
-DI
Str. Eufrosin Potecă nr.11, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1605489/07.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1690ĺ08.03.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervena asupra arboreiui situat în
aliniamentul din str. Eufrosin Potecă nr.1 1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 14.03.2018, 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 modificările şi completările
ulterioare, H.C.GM.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 11:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=4Ocm h=lOm, prezintă scorbură deschisă profundă
Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teleton 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării

O 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
operatiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind
execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola
rămasă Iiberă în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector,
în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.
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La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de 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 — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(5
1,

Întocmit:
In%DPricoPi

Anişoara

Red: P.AJ3 ex./16.03.2018
— prezentul avíz atost postat pe site- iiI PMB.

pe data
de

o

i MŮR 7PQ
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Directia de Mediu
ROMAN IA
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Nr. 1707/1605797/ 2018
CĂ TRĘ

2 3 MÂR 2018 A DMINIS TRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiintă:
-DI
Aleea ‚ Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Aleea Avrig nr.14, bI. P6, Sectorul 2

Referitor la adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1605797/08.03.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1707/09.03.2018, prin care soiicită emiterea avizului de
speciaiitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiui verde aferent blocului P6 din
aleea Avrig nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.

O 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi HC.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A, Iateral stânga- parcare amenajată:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=35cm h=llm - reducerea cu 1/3 din volumui coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
unui etaj de ramuri în vederea înălţării coronamentuiui, împiedică accesul pietonal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

Q reţeielor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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.

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 vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex

DIRECTOR EX
Simona-Mari â POPA

aa Întocmit: Insşs.) Pricopi Anişoara
icl żJ

Re& P.A/3 ex./16.03.201 o V t

— prezentul aviz atast pas ş e- uI -

htlpiwww.pmb.raľinsIituti pd ět]dIrectia_mediu/avizo_a,tari_inconsuItare/avize_arbarLinconsuItarephp, çe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cad paştal 050013, sectars, Bucureşti, Ramána

TeI: 021305.55.00
http:J/www.pmt.ra





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.•1
ŔOMÂNIA
‚CiS 2OIBISAPUÄTDlM IMPUNĂ

CĂ TRE,

Spre ştiinţă;
- Dna

Administraţia Cimitirelor şi CrematoriHor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4

Str. Sectorul 2,
- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată la P.M.B cu nr.1604011/02.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1713/09.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul colentina, fig.M.31, Iocul de veci nr.48, conform
Actului de Concesiune nr.26036/26.09.2017, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 14.03.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

(3? cu modificările şi completările ulterioare şi H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
Incintă cimitir Iocui de veci nr.48, fig. M.31:

- 1 ex. Acer sp (artar) O=25cm h=llm, situat pe monumelfunerar, prin poziţionare
arborele împiedică înhumarea (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei
nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor 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
a deteriorării construcţiilor din jur.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.c.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu

3- balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în
funcţie de specie în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărH in 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 — 1 ex.

DIRECTOR EXE
Símona-Maria POPA .

flIdJ3O
HIO $ Intocmit: Ipşp. Pricopi Anişoara

Red: P.A13 ex./16. .2018
— prezentul avkz afost postat e ÇI'îa.

pe data de
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\O, Directia de Mediu
ROMAN IA
10162016' SĂPOÁTCOIM ÎMPPEUNÂ

23.
Nr. 1738/1606084! 018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- Dna Taraiunga Andreea
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1606084/09.032018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1738/12.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str.Vaselor nr.54, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a inventariat
următorul materiai dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi

Q completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Plantaţie de ahniament — imobil cu nr.54:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ocm h=12m, viabil - reducerea cu 1/2 din Iungimea
şarpantei înclinată accentuat spre clădirea imobilului, afectează acoperişui.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din 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 arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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 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.
Prezentui aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 1 ex.

DIRECTOR EXECU V
Simona-Mari P0

-33ż

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
3)'

Red: P.AJ3 exJl6.O2.2018 2!I*
— prezentul aviz afast postat po stte- uI PMB.

pe data de
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Directia de Mediu .

ROMANIA
1018 2018' EAOBAÎOPILĄ MPPEUNÄ

Nr. i22011600547i2r203 2018
CĂ TRE,

Parohia “Sfântul Qheorghe" Andronache
Str. Periş nr. 10, Sectorul 2

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

(Cimitir parohial str. Cumpenei nr. 34, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.10/31.01.2018 şi Ia adresa A.D.P. Sectorul 2
nr.1B88/13.02.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr.1600547/19.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.1220/20.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

Q
asupra arborĺlor situaţi în cimitirul parohial din str. Cumpenei nr.34, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, 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:
Cimitir — intrarea principală:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Salix sp. (salcie) O=25-3Ocm h=8-llm;
-13 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30-35cm h=10-llm.

AIee intrare cimitir:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

Q -57 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-35cm h=9 -llm;
-4 ex. Tilia sp. (tei) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-4 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30-35cm h=1 0-11 m, Iipsă ritidom pe h

lm - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producedi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuh, în condiţii meteo nefavorabile;

-3 ex. Populus sp. (plop) O=5O-6Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
AIee intrare cimitir:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=SOcm h=20m, prezintă scorbură deschisă la baza
trunchiului, cu Iipsa cilindrului central, in declin bioíogic, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată);

-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30-35cm h=8-9m, prezintă scorburi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia
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profunde la bază şi pe trunchi, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care
se află arborii, etapizat, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării constwcţiilor 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.ľ)
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul mini mum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea Cimitirului din str. Cumpenei
nr.34, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018, potrivit
Angajamentului de plantare nr.1220/1/20.03. 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —83 ex.
Defrişare — 3 ex.cu scorburi în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: InsA Prîcopi Anişoara

Rsd: P.A./3 ex./20.03.2018
— prezentul aviz atost postat pe site- ul FMB.

pe data de
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rIW PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il
:

\S/ Directia de Mediu
ROMANIA
Ol 201E I &ĄBÁrOflIĄ ÎMPPEUWÁ

Nr. 1224116006701 2018
CĂ TRE,

Spitalul Ciinic Judeţean de
Urgenţă Ilfov

B-dul Basarabia nr.49-51, Sectorul 2
Spre ştHnţă:
- A. D P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1600670/19.02.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1224/20.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Spitalului dín b-dul Basarabia
nr.49-51, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.03.2018, s-a

Q
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 completăńle ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte spital - intrare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărU producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori;

-1 ex. Sophorajaponica (salcâm japonez) O=35cm h=lOm;
-4 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h=10-llm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), multitulpinal h=lOm;
-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-3Ocm h=10-llm.

Curte spitaĺ — /ăngă gardui dinspre b-dul Basarabia:
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=8-lOm.

Clădire — Medicină Internă:
-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-3Qcm h=1 0-1 1 m.
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=45cm h=12m — doar eliminarea ramurilor uscate din

coronament.
Curte spital — lângă gardul dinspre str. Şerbănică VasUe:

-6 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=20-35cm h=8-1 1 m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=8-1 1 m;
-3 ex. Acersp. (arţar) O=30-35cm h=10-llm;
-1 ex. Mows sp. (dud) O=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=3Ocm h=1 1 m.

Clădire — Farmacie:
-1 ex. Sophora japonica (salcâm iaponez) O=45cm h=12m.

Cehtraia Termică:
-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-3Bcm h=1 0-11 m.

Bd. Regina Elisateta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureştt Románia
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Curte spital Iângă gardul dinspre str. Pescăruşului:
-9 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-1 Om.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — b-dul Basarabia vizavi de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=lBm, prezintă scorbură profundă Ia baza
twnchiului, Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa etapizat prin grija administratowlui Iegal aI terenului
pentru arborH situaţi în curtea spitalului şi prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în plantaţia de aliniament, 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 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-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratorii. Iegali ai terenurilor sunt răspunzători 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, A.D.P. Sectorul 2 are
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola
rămasă Iiberă în aliniament şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
n o mi ativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 44 ex.
Defrişare — 1 ex.cu scorbură, în declin biologic. (3

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara

2&MAR 2010
Red: P.A13 ex./20DS2Ol8
— prezentul aviz aťost postat pe site- uI PMB.
http:i/www.pmbro/institutii/primańa/directii/Wrecti&mediu/avize. arbori_inconsultare/avize. arborLin_consultarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;•;:.::...
Directia de Mediu ..•

ROMAN IA
I sL,aÂroprM MPPEUNÁ

Nr. 1510/1603649! 1ŃD3 2018 -_______

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-duI Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul

Spre ştiinţă:
- Dna — medic administrator Policlinică
Str. Pescăruşului nr.3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei Ciurescu Tamara, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1603649/01.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1510/02.03.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea Policlinicii din str. Pecăruşului nr.3, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, 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
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:
Curte Policlinică — faţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în - condiţii meteo nefavorabile, Ia

• următoarele specii de arbori:

(‘) - 1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm;
- 2 ex. Acer sp. (artar) O=20-3Ocm h=8-1 Om;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor care afectează clădirea imobilului.
Curte— PoIicIinică - spate:

-1 ex. Acer sp. (artar), tritulpinal h=lOm, Iipit de gardul imobilului,
prezintă o şarpantă înclinată spre aleea de trecere, eliminarea acesteia de Ia
punctul de insertie cu trunchiul - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care
afectează clădirea imobilului.

- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiaie sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. Rcmána
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI
terenului pe care se află arborii (A.F.I.), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 11 ex.

Întocmit: Insp. Pricopi Anîşoara

2&HÄRfl
26H Ĺ31B

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red: P.A./3 exJl9.03.2018
-prezentul aviz atost postat pe site- ul PMB.

pe data de...
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •11ťr.ý:...

Directia de Mediu
ROMANIA
1010 2OIBISAIIEAŢDPIM MPPEUNÄ

Nr. 1853116057281020ý 2018

CĂ TRĘ
DI

/ ‚Sectorul2

Spre ştiinţă:
-Direcţia Generală Administraţie şi Relaţia cu CGMB
Direcţia Relaţii cu Publicul şi Registratură
B-dul Regina Elisabeta nr.42, Sectorul 5
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44

Referitor Ia adresa Direcţiei Generale Administraţie şi Relaţia cu CGMB
nr.3029/13.03.20118, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1605728/08.03.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.1853/15.03.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea dvs.
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
curtea imobilului cu nr. din aleea j, vă comunicăm că, 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:
Curte imobfl cu nr.' — faţă ŕntrare acces auto:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=lOm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat public.
Curte imobfl cu nr. 1:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=llm, Iipit de gardul imobilului, situat Ia o
distanţă de cca.3,5m faţă de reţeaua de canalizare, prezintă coronamnetul de mari
dimensiuni - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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PA

realiza Iucra rea
terenului afectat
prin reducerea
public, circulaţia

Întocmit: Insp.,ricopi Anişoara

Red: P.A13 ex,/19.03.20l8 99 A
— prezentul aviz aŕost postat ps site- uI PMB. V

ps data de

Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei 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.

Menţionăm că, în cazul în care sunteţi în imposibilitatea de a
avizată, potrivit Codului Civil, arL613, alin.3, administratorul Iegal aI
de arbori (A.D.P.Sectorul 2) poate interveni asupra acestora,
coronamentelor ce se întind pe domeniul public afectând Uuminatul
pietonală şi auto.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2
Toaletare —2 ex.

ani de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV.
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PRIMĂRIA MUNICIP1ULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
• ROMANIAO Á. APR 2010 ioi, :011

2018
CĂ TRĘ

DI.
Str. sectorul 2

Referitor ia adresa dvs.,înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608129/16.03.2018 şila Direcţia
de Mediu cu nr.1961/19.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentw
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului đin str. * . vă comunicăm
că ia verificarea etectuată pe teren, în data de 22.03.2018, 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 H.C.G.M.B. nr,30412009 privind Nomiele de protecţie a spaţiitor(9 verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Curte imabfl cu r

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m, situat Ia distanţa de cca. 3Ocm de imobilul de Ia
nr.7- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitădi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm, situat Ia distanţa de cca. lm de gardul dinspre
stardă - eliminarea unui etaj đe ramuri in vederea inălţăhi coronamentului şi eliminarea
ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor execula prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor

Q aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zcna operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz ccntrar apiŕcându-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 emiteiii.
Toaletare —2 ex.

DIRECTOR EXE%UTIV,
Simona - Mar/Wpa POPA

Nr. 196111608129/

Întocmit Insp. ęjicopi Anişoara

Aed: P4/3 ex12303 2018 9
— prezentul aviz aĺost pos!at pe siIe- uI PMB.
hIIpJ!wwwpmb pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ulţ2..::.::.
Directia de Mediu j

POMANIA
0112018 I SÂOBĂTOPIM TMOPEUNÁ

Nr. 1764I16O668iiŁ2ýO4 2//

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1606681/12.03.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.1764/13.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr ‘,

vă comunicăm că 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, 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:
Plantaţie de aliniament imobfl cu ni

-1 ex. Tilia sp. ( tei) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie, afectează
acoperişul imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

O
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar 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 emiterü.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR E$CIŞII4
S,mona-MąťWia PóP4.
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Directia de Mediu
ROMANIA
WI8 7O1 I SAPDÄÎOaJIĄ IMDUNÁ

Nr. 1847/1607254/ $ Ô2ĘŞ
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr2887/05.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1607254/14.032018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1847/15.03.2018, prin care transmiteU
spre solutionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr, vă
comunicăm că 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, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre clădirea şi acoperişul imobilului şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţeielor aeriene.

O 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 tehnoogiei 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-4ŞaĘ(flzi?OPA
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Directia de Medíu .

ROMANIA
1916-2018 I ÁtuMccrM IMPnEUNÁ

Nr. 1904/1607603/ ćÁ Ôoc&t?,ĺat7
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştńnţă:
- Dnei
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1607603/15.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1904/16.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul din str nr l vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, in data de 22.03.2018, s-a inventariat următorul materšal dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu moditicările şi completările ulterioare H.C.G.M.B.nr.304/2009

Q privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Piantaţie de ahniament imobiĺ cu nr

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm, Iipsă ritidom h-2m, cu ciuperci saprofite uscat
100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 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, cu respectarea prevederilor adresei
nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerH de evenimente cu urmări
nedorite şi creându-se condiţHle necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 avizat pentru defrişare,
c-' conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu

balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in alveola rămasă Iiberă în aliniament, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁG 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 verificărU 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., uscat 100%.

DIRECTO,WWCJĘ/TIV,
Simon&i8WrÎana PĘ'A
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ROMAN IA
gla 20181 EÁPSÁrOPIM MPPEUNÁ

Nr. 1490, 221011603462,16093391
CA TRE,

DI
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1603462 /28.02.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1490/28.02.2018, completată cu adresa Academiei Române
nr.4091/15.03.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.1609339/21.03.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.2210/22.03.2018 prin care „avizează favorabil “,efectuarea Iucrării de toaietare
a arborelui înscris în „Lista Arborflor Ocrotiţi' situat în curtea imobilului cu nr din str.

vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, s-a
inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.

Ç3 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaHIor 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobU cu nr. - Arbore Qcrotit:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=BOcm h=14m, - reducerea ramurilor încflnate accentuat spre
acoperişui imobilului cu 1/3 din Iungime, cu păstrarea verticalităţii coronamentului,
eliminarea unui etaj de ramuri de Ia baza coronamentului deoarece împiedică accesui în
curte şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza trunchiului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, 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 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR
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Directia de Mediu
ROMAN IA
IOIB-2010 I SĂPEĂTCPJM iMPPEUNÄ

Nr. 1083, 196411598997, 1608445 2Q APR, 7018

CĂ TRE,
DI

Adresă de corespondenţă:
Şos. Sectorul 2

(Teren situat în str nr. Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 1598997/13.02.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr,1083/14.02,2018, completată cu nr.1608445/16.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1964/19.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

Q specialitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenui proprietate
privată, conform Contractuiui de Vânzare Cumpărare nr. Actului de
Dezlipire cu Incheiere de Autentificare nr:, I în suprafaţă de 2485 mp, Lotul 2
(care va purta provizoriu numrui pe str. ... conform adresei de Ia Direcţia de
Patrimoniu nr 1), Sectowl 2, în vederea construirii Iocuinţă
individuală F+1 E, conform documentaţiei existente Ia dosar: cereri, C.U. nr. C ‘din

cu planul anexat, Deieqatia nr:. Memoriu de Arhitectură,
Certificat de Atestare Fiscală nr Aviz pentru PUD din

Hotărâre PUD nr.: vă comunicăm că Ia verificarea eTectuată pe
teren în data de 02.04.2018 s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat există
vegetaţie răsărită spontan, motiv pentru care, avizăm
Eliminare vegetaţie spontană:

- reprezentată de Iăstari aparţinând speciiior Ailanthus altissima (oţetari), Robinia sp.
(salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-1,5m, (conform foto anexate).

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija dvs, ca proprietar iegal ai terenului pe care
se află vegetaţia spontană.

c - potrivit adicoiului 1 din HCGMB nr.121I2010, aveţi obligaţia să iuaţi măsurile
ce se impun în vederea asigurării, salubrizării şi igienizării terenului.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2ani de Ia data emiterU.
Eliminare vegetaţie spontană.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMANIA
- l Dl O 201 B L EĂPDÄr0LlM IMPPEUNÁ

PR îotc

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Eiectronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. EIev Ştefănescu nr.., bI. 463, Sectorui 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.2888/R/2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Cî 1607252/14.03.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.1845/15.03.2018, prin care
“ transmiteţi spre soiuţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului

de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde afôrent
blocuiui 463 din str.EIev Ştefănescu nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 02.04.2018, 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 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:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş ) 0=20 -25cm h=3-4m — eiiminarea ramurilor
uscate.
Spaţŕul verde spate bloc:

-1 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) 0=25cm h=7m - reducerea cu lm din
‚— Iungimea ramuriior înclinate spre bloc şi eliminarea ramurilor uscate

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=2Ocm h=4m,- reducerea ramurilor înclinate
spre trotuar cu 1 ‚5m din Iungime şi eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde faţă - în trotuar
-1 ex. Populus sp.(plop) 0=55cm h=18m, prezintă scorbură profundă Ia baza

trunchiului cu Iipsa cilindrului central, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorui 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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-toamna), pentru a
nu fi afectat echiiibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui);

Nr. 1845/1607252/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedar5, BucureşU, Rcmánia
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- detrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind
execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[.
6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex.arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimumlcm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului 463, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului
2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 5 ex.
Defrişare — 1 ex.,

DIRECTOR EXECUTIV,
Símona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMANIA
1919-2C1E iÁr3 U IMErJÁ

Nr. 1801116068091 jfÔÇ' U(Y
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. ‚ Sectorul 2
- Asociaţia de proprietari
Str. Matei Voievod nr.'G.. bI.03, sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1606809/13.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1801/14.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specŕalitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 03 din str. Matei Voievod nr.

C, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spatiul verde spate bloc — parcare auto amenajată:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=4m, inclinat accentuat spre parcarea auto,
prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului cu Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de ielefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederiior 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 a
deteriorării construcţńlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărfl 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni

C) conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaUul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunta 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 normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaha, ca imediat după primirea avizului să il afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentut aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrŕşare — 1 ex.în deciin biofogic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA J

« Întocmit: Insp ri opi Anişoara
Red: P.AJ3 exJl304.2 - ď
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘fl
Directia de Mediu .

ROMANIA
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Nr. 18O2I16O6936I2jK'ÔY W/J
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre şťnntă:
- Dna
- nI
Str. . .. .‚ . ‚ Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pompiliu Manoliu nr bl. 02, sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1606936/13.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.1802/14.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru

Q interventia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 02 din str. Pompiliu Manoliu
nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 02.04.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.0.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaüuI verde spaie bloc — parcare amenajată (Iocurile de parcare cu nr. “):

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=13m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 eliminărfl
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.0.M.B. nr 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona -Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pr opi Anişoara

Red: P.Ai3 ex105 O4.2O1B' i
—prezentul awz afoşt postat pe site- ul FMB. ‘2_ śt

pe data 7'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

0Y20ĺJ2
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

fl ::ť\:
::::...::

ŔOMÂN IA
101 0-201 0 I SÁOBĂTOOIM TMPPEUNÂ

Spre ştiinţă
-DI
St r. • Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608591/19.03.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2027/20.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str
nr ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 02.04.2018, s-a

(3 inventariat următorul material dendroiogic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţiior, cu
modificările şi compietările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ocm h=1 1 m — prezintă 2 scorburi superficiale ia baza
trunchiului — reducerea cu 1/2 din volumul coronamentuiui cu degajarea firelor aeriene
stradale şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu ti afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eľminărfl ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Q Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior 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 valabilitate 2 ani de ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

Red: P.A./3 exJlo04201ä Ľ- M
— prezentul aviz afost postal pe site- uI PMB.
httpi/www.pmb. ro/inslilutiWlprima ń&direclii/đi rectľ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu ‘

J ROMANIA
IOlb UII ISAsUMOIM ÍMPPEUNA

Nr. 2250/1609909/ ŕ.
CĂTRE, I

Dna Nt
Str. Sectorul 2

(Curte imobil - str. . . . nr Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1609909/22.03.2018 şi Ia Direcţía de
Mediu cu nr.2250/23.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. .. ‘. - -I conform Certificatului de
Moştenitor nr i din -. ..‚. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,în data de
02.042018, 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:
Defrişarea şi extraqerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=5Ocm h=lOm, Iipit de gardul imobilului dinspre stradă, prezintă
scorburi profunde deschise Ia baza trunchiului, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor 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 a
deteriorării construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărfl 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.S.M.B. nr. 30412009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înälţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în curtea imobilului din str. Chiorchinilor nr9, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara, toamna anului 2018 - 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.2250/1/ 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inpp. Pricopi Anişoara

r

Red: P.A13 ex.iIl.04.2018
— prezentul avz a!ost postat pe site- iiI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
1018-20181 SAREĂrOPIM IMPPEUNĂ

Nr. 2292/1610553/ 02J0V 4,
CĂ TRĘ

Ministerul Turismului şi Sportului
Compiexul Cuitural Sportiv Studenţesc „ Tei"

Str. Olteţului nr.30, Sectorui 2
(Director dna )

Referitor Ia adresa dvs., nr289/26.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1610553/26.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2292/27.03.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta
Complexului Studenţesc „Tei" din str. Olteţului nr.30, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

Ç 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:
Incintă — garaj, ateliere auto:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre garajul auto, Ia Ia
următoarele specU de arbori:

-1 ex. Acer sp. (ar[ar) O=sOcm h=9m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=Bm;
-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din

volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitării producerfl de
pagube materlale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având

Q coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având
Iemnul de esenţă moale Ia următoarele specii de arbori:
Incintă - faţă teren Rugbi:

-20 ex. Populus sp. (plop) O=45-65cm h=18-22m.
Centrala Termică- spate:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=lBm.
Incintă- Iângă teren tenis:

-27 ex. Populus sp. (plop) O=45-65cm h=18-22m.
SaIa de Conferinţe:

r

-3 ex. Populussp. (plop) O=50-SOcm h=18-20m. ş

SaIa Rondă:
-14 ex. Populus sp. (plop) O=55-S5cm h=18-20m.

Incintă Tribuna Rugbi-spate:
-10 ex. Populus sp. (plop) O=50-65cm h=18-22m.

ĺncintă - faţă atelier auto:
-2 ex. Populus Canadensis (plop canadian) 0=100-1

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

TeI: 021.305.55.00
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3Ocm h=20-24m.



Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Incintă- Iângă teren tenis:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=55cm h=18m, prezintă scorbură deschisă profundă,
Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Clădire birouri:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=llm, prezintă scorbură Ia baza coletului cu Iipsă
cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
SaIa Rondă:

-1 ex. Tei sp. (tilia) O=3Scm h=lOm, prezintă scorbură profundă, Iipsă ritidom şi
cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se atlă arborfl, evacuändu-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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaU pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în incinta Complexului Sportiv în prima
perioadă optimă de plantare, În primăvara, toamna anului 2018, potrivit Angajamentului de
plantare nr2292/1/ 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 82 ex.
Defrişare — 3 ex. cu scorburi în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Madana POPA

lntocmit: Insp. P copi Anişoara

Red: P.A.13 ex/O5042018 .-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Directia de Mediu .

ROMANIA
lg1s2C B I SÁCBĂTOnM YPE•JNA

Nr. 2380/1611871! 2VP
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronidi nr.44, Sectoruĺ 2 NJ

Spre ştiinţă:
- D-nei

‚Sectorul2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon, nr:, ‚ bI.5B,Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚înregistrată Ia RM.B cu nr. 1611871/29.03.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2380/30.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 5B din

(J şos.Pantelimon n ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
1 1 042O1 8, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 5B,Iângă trotuar

- 3 ex. U(mus sp.(ulm) O=25-35cm h=10-llm,- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materia)e sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

Q orice perioadă a anului), evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul 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 aplicändu-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 — 3 ex

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inso7 Pricopi Ańişoara
Red: P.A./3 exJl2.D4.20 f Ĺ71 n
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

POMANIA
9' S 2D1 S SÁP,ÁrO,,M ÎIJP9EUNÁ

Nr.2418/1612107/ 0gfô5 2t/Î
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştinţă
- Asociaţia de proprietari
Str, Cristea Mateescu nr. ‚ bI.42, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.3727/19.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1612107/30.03.2018 şi Iä Direcţia de Mediu cu nr.2418/02.04.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui

Q inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul XV anexat (însoţit
de fotografiile aferente), situat în spaţiul verde aferent blocului 42 — parcare din str.
Cristea Mateescu nr. ‚ vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
avizăm
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc- parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=llm, prezintă trunchiul fisurat, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca

Q 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind
execuţia detrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor 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
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra arborelui fără aviz de specialitate.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
afişeze, în xerocopie, Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1ţ%..ĺ....
Directia de Mediu Ę

l ROMANIA
1016 2018 I SÄnBĂTOPIM IMpPEUNÄ

Nr. 244811 61 2457/ ..ýfc) Ç 2oý
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. ‚Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Heda nr I bI.63,Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1612457/02.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2448/03.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 63 din str. Herţa nr., vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 11.04.20181 s-a inventariat următorul material

O
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
Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spate bloc 63 - parcare amenajată Ioc.

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O=35cm h=12m, înclinat spre locul de parcare — reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 sau
a deteriorării construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

Q 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, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaĺetare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

‘4JYJtI Directia de Mediu ..•

ROMANIA
1918201 B SÁPSÁrOOrM TMPPFUNÄ

N89h616í22ĹÔĺ ‘cď
CĂTRE, ) 4

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre şthnţă:
-Dna
Str. Sectorul 2.
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Frederic Chopin nr.. ‚ bI.19, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1612816/03.04.2018
Ç') şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2489/04.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 19 din
str. Frederic Chopin nr. ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
11.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privínd 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 - sc.B:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Malus domestica (măr) O=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor deoarece obturează pătrunderea IuminU naturale în apartamentele şi eliminarea
ramurilor uscate.

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=lOm - eliminarea ramurilor uscate din
coronament;

Q -1 ex. Malus domestica (măr) O=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde spate b/oc - sc.A:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde spate bloc - sc.B:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărfl producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc - sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=lOm, prezintă scorbură deschisă pe trunchi şi Ia
baza trunchiului, Iipsă ritidom pe cca. h=3m şi Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teleřon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
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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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei ĺucrăriior, siguranţa bunurHor şi a persoaneor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defriflrilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 verifidării în teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 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 înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 6 ex.
Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex,113.04.2018
— prezentul aviz afosl postat pe site- uI PMB •1) )‚

po daa de

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cod poştal 050013. seçtor 5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
htlp://www.pmb,ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Directia de Mediu

ROMANIA
ioig wÎ8sÁPBÁToPIM iMPPEUNÁ

02, MÁJ. 20$
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vitejiei nr.2, bLl, Sectorul 2

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.3129/26.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din str. Vitejiei nr.2, vă comunicăm
că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, 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 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, sc.3 - scuar:

Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoarele specfl de arbori:

- 5 ex. Ulmus sp.(ulm) O=25-3Ocm h=11-12m, afectează faţada blocului şi parcarea
amenajată.
Spaţiul verde faţă bloc, sc3- Iateral stânga:

-1 ex. Acer sp.(artar) O=2Ocm h=6m - .reducerea ramurilor înclinate spre faţada
blocului cu 1 ‚Sm din Iungimea Ior şi eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Eleagnus angustfolia (salcie mirositoare) bitulpinal h=Sm — eliminarea
ramurilor uscate.

Q Spaţiul verde faţă bloc, sc.3- parcare amenajată:
- 1 ex. Ulmus sp.(ulm) O=25-3Ocm h=1 1-12m;
-1 ex. Acer sp.(arţar) O=2Ocm h=Sm;
- 2 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) O=20-25cm h=8-lOm;

- 1 ex. Ailanthussp.(ulm) bitulpinal h=1 1 m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.7189, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţwor 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 eliminărh ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl constyucţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Frecizăm că administratorul legai 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.

Nr. 3129!
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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 Iocatadlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp Pricopi Anişoara
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Red: P.A13 ex.12704.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
1018-2016' SÁPBÄrOOIM IMPPEUNÂ

$
CĂTRE, -.

ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Maior Jon Coravu şi spaţflle verzi aferente blocurilor din
str. Glinka, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs.nr.6195/27.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.1620147/
02.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3244/03.05.2018, prin care solicitaţi emĺterea
avizului de speciafltate în vederea efectuărfl Iucrărilor de reamenajare a spaţiilor verzi

Q
aferente străzilor Maior ion Coravu şi str. Mihail Glinka prin refacerea scuarurilor centrale,
aliniamentelor stradale şi reamenajarea jardiniereior, vă comunicăm că 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 reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi compietările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aiiniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - str Maior Ion Coravu - nr, pare dinspre şos. Mihai Bravu:

Arborfl prezintă coronamente de mari dimensiuni, cu exemplare în declin bilogic,
necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi
f rânte, în vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţeiele aeriene stradale.

Specflle de arbori predominaţi: Fraxinus sp. (frasin), Ulmus sp. (ulm), Acer sp.
(arţar), Sophora japonica (saicâm japonez), - 35 de exempiare.
PIantaţie de aliniament - str, Maior Ion Coravu- nr. impare dinspre şos. Mihai Bravu:

Q - 43 exempiare arbori.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolelor:
Str Maior Ion Coravu:
Plantaţie de aliniament imobil cu.

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Scm h=6m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, cu
ciuperci saprofite, uscat 70%, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament imobfl cu -

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m, prezintă scorbură Ia baza coietului, în declin
bioiogic avansat, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament- faţă Colegiul Naţional “EmÜ Racoviţă'

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=6m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, în declin
biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=5m, prezintă scorbură Ia inserţia celor 2 şarpante,
in deciin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament imobfl cu nr.43:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=2Ocm h=3m, uscat 100%, (conform foto

Nr. 3244ĺ1620147
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anexată)
Plantaţie de aliniament imobil cu nr.51:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=7m, uscat 100%, (conform foto anexată).
Transplantare:

Pe scuarul central aI străzii Maior Ion Coravu sunt 7 jardiniere cu Taxus bacata
(tisă), care vor fi transplantate în Parcul Naţional din sectorul 2.
A. Str. Gĺinka:
Toaletare:
SpaţiUe verzi aferente blocurUor din str. Glinka:
Partea numerelor pare dinspre str. Barbu Văcărescu:

Arborii prezintă coronamente de mari dimensiuni, necesită reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitărfl
producerfl de pagube materiale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri1 în
condiţii meteo nefavorabile, afectează trotuarul şi carosabilul şi reţelele aeriene stradale.

SpecHle de arbori predominaţi: Ulmus sp. (ulm), Tilia sp. (tei), Morus sp. (dud), total
- 9 exemplare arbori.

Partea numerelor impare dinspre str. Barbu Văcărescu:
- 7 exemplare arbori.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc nr 1-3:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=10-12m, din care 1 ex. este invelit în iederă,
uscate 100%, în pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc nr. 7:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35-4Ocm h=10-12m, uscate 100%, în pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc nr 11:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=l5cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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-toamna), pentru a nu Ťi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului); ( %ţ

- transplantarea se va efectua, în Parcul Naţional, Iuându-se măsurile necesare
asigurării prinderii materialului dendrologic (udat.tutorat,etc.);

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

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operatiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defriflrilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a:

- 26 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, din care 6 ex. în alveolele rămase Iibere,
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în urma defrişării şi 20 ex. arbori în Parcui Naţional, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara, toamna anului 2018.

- 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălűmea
corespunzătoare acestuia în funcve de specie, în spaţiile verzi aferente blocurilor din str.
Glinka, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

Coravu;

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toalelare - 78 ex., din aliniamentul din str. Maior Coravu;

- 16 ex. din spaţüle verzi din str. Glinka;
Defrişare - 6 ex., din care 2 ex., uscate 70-100%, în aliniamentul din str. Maior

- 5 ex. uscate 100%, în spaţme verzi din str. Glinka;
Transplantare - 7jardiniere în Parcul NaţionaL

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex./0405.2018
— prezentul aviz afosl paşţat pe sile- uI PMS.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

D 8, MAI. i1

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

ŘOMÂN IA
I 999 ?fllO I MPAÁTORIM IMPEUNĂ

Spre ştiinţă:
-DI

Sectorul 2.
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.350, bI.4, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1612475/02.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2447/03.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 4 din şos. Pantelimon nr.350, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, 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
modiflcările 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 — Iater& dreapta:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=10-llm — reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stănga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte
şi uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele
specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (nuc) O=3Ocm h=9m;
-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=8-lOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=8m - eliminarea ramurilor frânte şi

uscate din coronament;
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=BOcm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arboreal având coronamentul de mari dimensiuni
cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Nr. 2447/16124751
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m, prezintă scorbură Ia baza twnchiului,
uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, asťel:

- 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-toamna), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea
prevederilor adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat
pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării unui arbore tânăr cu balot de pământ, cu điametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La flnalizarea 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 teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art.4 din aceIaşi 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 — 8 ex.;
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marîana POPA

Întocmit

Red: P.A/3 ex.116 04,
— prezentul aviz aĺost postat pe site. uI FMB.
hupiíwww, pmb roünstitutiVPrimahaídIrectiiidirectia_medíuiavize..arboh_in_consuIIareÍavlzeMfrilnsuItare.PhP. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Medíu
POMANIA
1918.2018 SĂPDATOflILI TM000UNÂ

Nr. 2488/1613001/ MAL 2018

CĂ TRĘ
Dna

Str. ‚ Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1613001/03.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2488/04.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.: . din str.

conform Certificatului de Moştenitor Legal nr. din 17.12. 2004, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti1
avizăm:
Toaletare:
Curte imobU - faţă:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=3Ocm h=llm, situat Ia o distanţă de 5Ocm faţă de gardul
dinspre stradă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Curte imobU - spate:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

O
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului vecin, Ia
următoarele specU de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m, lipit de gardul imobilului vecin;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m, afectează acoperişul imobilului.

lgienizare:
Curte imobil — spate:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr din str.

-1 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) O=2Ocm h=4m, uscat 100%, (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pentru
arborfl situaţi în urtea imobilului şi prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89,
int. 224) pentru arborele situat în plantaţia de aliniament, evacuându-se masa lemnoasă
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pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior 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 Normeie de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat sănătos
şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor
adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare piantării de material
dendrologic tânăr

Precizăm că administratorii Iegali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia ioaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009. (3

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M,B. nr. 304/2009, A.D.P. Sectorul 2, are obligaţia
piantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveoia rămasă Iiberă în
urma defrişărfl, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui 2018, primăvara
anuiui 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obIigaia de a anunţa D-ecţia 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 - 4 ex.
igienizare

Defrişare — 1 ex., uscat 100%.

Întocmit: Insp Pricopi Anişoara

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma
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— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMS.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Ď ‚ MAL 2018

..

ŔOMÂN IA
19l8 2018 SAPBĄTDPIM MPPEuNĂ

Spre ştünţă:
- Dna

cĂ T R Ę
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Str. ‚ Sectorul 2.
- Asociaţiei de proprietari
Str. Aromei nr.1, bI.L4, sc.1 şi sc.2, Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Aromei nr.3, bI.L3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1613118/03.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.2490/04.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arbońlor situaţi in spaţiul verde aferent blocului L4 din str Aromei nr1, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 11.04.2018, s-a inventariat următorul
matedal dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Ncrmele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
1. Str. Aromei nr.1, bI. L4:
Spaţíul verde faţă bloc - sc. 1 şi sc. 2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=9m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramuńlor inclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramuhlor uscate din coronament;
-1 ex. Ailanthus altissima (fats oţetar) O=3Ocm h=llm, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă

de clădirea blocului — reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate in
vederea evitării producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuń, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Malus domestica (măr) =20cm h=6m - reducerea cu ccal,5m din lungimea
ramuńlor inclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramuhlor uscate.

-2 ex. Populus sp. (plop) O=40-GOcm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitărh produceńi de pagube matehale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frănte, iar
specia Populus având temnul de esenţă moale.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateraĺ dreapta:

-1 ex. Tilia sp. (tei)O=3Ocm h=lOm.

Spaţiuĺ verde faţă bIoc — Iateral stánge:
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor inclínate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=Sm.

Nr. 2490116131181

evitărfl
condiţii

Lângă trotuar

Bd. Regina EIabeta nr 47. d poştI 050013, soctors, Bucureşti, Romă,ia

TeI: 021.305.55.00
http:Uw.pmb.ro



-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020cm h=8m. I

-2 ex. Morus sp. (dud) @20-35cm h=8-llm;
-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=35cm h12m.

2. Str. Aromei nr.3, bI. L3:
Spaţiuĺ verde faţă bloc, sc. 1:

-5 ex. Populus sp. (plop) O=30-4Ocm h14-16m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor in vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar
specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bĺoc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=10m — reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate in vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
2. Str. Aromei nr.3, bI. L3:
Spaţiul verde faţă bĺoc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Spaţiuĺ verde spate bioc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 045cm hlOm, prezintă scorbură profundă Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arbohlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei
nr.6081128.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara,
toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor 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, in vederea veriticării in teren a plantărilor Qîn compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţflle de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 20 ex.;
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar PA

Întocmit Insp Prcopi Anişoara

Red: P.Afl l6. r
— prezentul a afos aI pe slte- JY MB.
http:Uw,p .tíinstituprirnańa(& tiUdirectia_mediulavlze_arbod_In_consultaro/avizo_arbori in_consultarephp, pe data de

Bd. Reg,a EIabeĹa nr. 47, cad poştal 050013, sedars, Bucureşti, RamŮn O 4. MA( 4"i
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
9lB 1flI I SAPBATOrnM iMflEUNA

08, MÄI 2018 CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectoruî 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.4113/23.03.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613615/05.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2597/10.04.2018, prin care transmiteţi
spre sotuţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru interventia asupra arborelui inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat
în tabelul XVIbis anexat (însoţit de fotografia aferentă), situat în spaţiul verde vizavi de
blocul 51 din str. V]din nr.3, vă comunicăm că, in conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spabilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi aie H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucurefl, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde vizavi de biocuI 51 din str. Vidin nr.3:

-1 ex. Populus sp. (plop) 050cm h=18m, viabil - reducerea cu 112 din volumul
coronamentului în vederea evitărH 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 A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), 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
reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 iI afişeze,
în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

Nr. 2597116138151

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vidin nr.3, bI.51, sc.2, Sectorul 2

t

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma

Red. PA13 exil
Întocmit:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
.

ROMANIA
lpa 7ng I EApsÂroplM IMPPWNÁ

[18, MA[ 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiintă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.3798/20.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q
1613814/05.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2598/10.04.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei
dvs., şi menţionaţi în tabelul XVI anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
spaţiul verde aferent blocului din str. nr ‚ şi în aliniamentul
străzii n intersecţie cu str. ‚ vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament str. intersecţie cu Str. ..

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor frânte
şi uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele
specii de arbori:

O -1 ex. Fraxin sp. (frasin) O=4Ocm h=13m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m.
Lucrările avízate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform arL6 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune 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 sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
.operaUunilor, 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.

Nr. 259811613814/

Bd. Reglna Elişabela nr. 47, cod poştal C50013, sector5, Bucureşli, România

TeI: 021.3055500
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Menţionăm că pentru adresa din str Cristea Mateescu nr.8, bI.42, P.M.S. -

Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 2418/11.04.2018 (privind defrişarea unui arbore,
care are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii);

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona - Mariana POPA

o
Intocmit: Insp. Pricopi Anişoara

4!

o

Red: PAJ3 ex117.042018
— prezentul avz afost pastal pe site- uI PMB.
hUpJ/www.pmb.ro/instituIii/primańaIdWecti/directia_medki/avize_arboriJn_consuItare/aviz&arbart in cnnsultarephp, pe daa de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod peştal 050013, sectDr5, Bucureşti, Ramânia

Tel: 021,30555.DOint. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu :...:::...K•
ROMANIA
l el 1-2018 sĂnsArop'M TvppęuwA

Nr. 2695116148681 Ue MAI 2818
CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1614868/12.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2695/13.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul din str.
nr, l vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 20.04.2018, s-a

Q inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Plan taţie de aliniament — imobfl cu nr

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Scm h=1 1 m,viabil, prezintă scorburi superficiale pe trunchi
- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărfl producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a

CJ reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior 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 EXECUTI,
Simona-Mariana POPA

AW1Iţţii n
-‚ U Intocmit: InspLfricopi Anişoara

Red P.A./3 exJ2404, B
— prezentul aviz a(ost P0 %MI B. /7
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httpí/www.pmb.ro

04 HĄJ 2Oş



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl1..;.::;•
!!••...-:% .—.

Directia de Mediu
ROMANIA
lD8.2Ol8 ISÁOOÄTOPIM IMPOEUNÁ

O 8. MA[ 2018
CĂ TRE,

ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
B-dul ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.78, bI.36, sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1615160/12.04.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.2696/13.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din b
dul Basarabia nr.76, vă comunicăm că 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 regiementarea 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 Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc b-dul Basarabia nr. 78, bL36, sc.B — parcare auto:

Arborii afectează parcarea aferentă biocului din b-dul Basarabia nr.76.
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-35cm h=8-lOm;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-35cm h=8-lOm.
-2 ex. Sophorajaponica (salcâm japonez) O=40-45cm h=12-13m;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm;
-1 ex. Tilia sp.(tei) O=2Ocm h=5m- reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. TWa sp.(tei) O=3Ocm h=8m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

degajării corpului de iluminat public.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Nr. 2696/1615160!

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

ŢeI: 021.3055500
http://www.pmbro



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, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

r

o

Red: P.A./3 ex./25.042018
— prezenţul aviz atost pastat pe site- uI PMB.

pe đata đe

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşb, Romănia

TeI: 021.3055500 int. 4016
http://www.pmb,ra



¶(i' •tt.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 273211615251/ 08, MAŁ îOi&
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. ElectronicU nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Fundeni nr.233, bI.114A, Sectorul 2

:

•. •:.

ŔOMÂNIA

NJ

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia PM.B cu nr
1615251/13.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2732116.02.2018, prin care soiicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde
aferent blocului 1 14A din şos. Fundeni nr.233, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

() conformitate cu Legea nr 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiior verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaţiuI verde spate bloc, sc.2:

-1 ex. Saiix sp. (salcie) O=45cm h=12m,viabil, situat Ia distanţa de cca., 3,5m de
fundaţia blocului - reducerea cu 1/3 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau într-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
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Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1615245/13.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2734/16.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de

O specialitate pentru inteiventia asupra arbustului situat în spaţiui verde aferent blocuiui 8 din
str. Răscoala din 1907 nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
20.04.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de remuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar

Reducerea cu cca.1 ‚5m din iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specfl de arbori;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Thuja sp. (tuia), bitulpinal h=3m.

C) Spaţiul verde spate bioc, sc.2:
-1 ex. tufă Ficus Carica (smochin)-reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior deoarece

împiedică pătrunderea Iuminii naturale Ia apartamentele de ia partewl blocului;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilQr uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează faţada blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), muititulpinai h=6m — reducerea cu cca.2m din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal şi eliminarea ramurilor
uscate din coronament.
Spaţiui verde spaie bloc — parcare amenajată:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 273411615245/

Spre ştiinţă
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-1 ex. Populus sp. (piop) O=45cm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
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f rângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiu/ verde spate bloc, sc. 2:

-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) 0=1 5cm h=6m, răsărit spontan, Iipit de
peretele blocului pe care-I afectează (conform foto anexată).

Lucrădle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU constructiiIor 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producedi de
evenimente cu urmări nedohte şi crearea condiţiilor 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 Oprevederilor 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 teren
a plantărilor in 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 îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 9 ex.;
Defrişare - 1 ex.

Întocmit: Insp. Pťicopi Anişoara
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Nr. 2767/1615747/ 1) a MAL 2Ü19
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Alexandru Ipsilanti nr.2, bI.29 bis, sc.2, Sectorul 2,
- Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională în Domeniul Sanitar
Str. Bodeşti nr.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari nr.430/16.04.2018, înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 1615747/16.04.2018 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr.2767/17.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 29bis din str. Alexandru Ipsilanti nr.2, vă comunicăm că 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
spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ultedoare 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, sc.B — lateral dreapta:

-2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=35-4Ocm h=10-13m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Incintă - Centrul Naţional de Dezvoltare Profesiona/ă în Domeniul Sanitar

Arborü afectează intrarea principală a blocului 29bis, sc.2 din str Alexandru
Ipsuanti nr2.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

C) vederea evitărfl producerii de pagube mateňale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-17 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=30-35cm h=10-12m;
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=1 1 m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.8 — lateral stânga:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=5m, trunchi fără coronament, prezintă scorbură
profundă pe trunchi, pe h=2m, cu Iipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

-1 ex. TiIia sp. (tei) O=25cm h=4m, prezintă scorbură profundă Ia baza trunchiului,
pericol de părbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), pentru arborfl situaţi în domeniul public şi de către administratorul
Iegal aI terenului pentru arborii situaţi în incinta Centrului Naţional de Dezvoltare
Profesională, 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl 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 avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare - 20 ex.;
Defrişare - 2 ex. în declin biologic avansat.

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

O Ę, MAi 201U
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Directia de Mediu
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Nr. 2833, 2863/1616548,1616837 93 MA[ 2019
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiintă:
- DI
Str. nr. bI. ‘,Sectorul 2

Referitor Ia adresele d-Iui ‚ înregistrată ia P.M.B cu nr.
1616548/17.04.2018,1616837/18.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2833/1 8.04.2018,
2863/19.04.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului din str, i nr vă comunicăm că

Q
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2018, s-a inventariat următorui material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu moditicările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Qcm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a 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 a
deteriorărü construcţiilor din jur şi a retelelor aeriene şi creându-se condiţüle necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicándu-se sancţiuni

Q 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului sau in alte zone deficitare în vegetaţie din sector, in
prima perioadă opumă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriticărü 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 emiterü.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

0fljĘCŢI
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Red: PA13 ex./2304.2018
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Referitor Ia adresa d-nei ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1621131/04.05.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.3325/07.05.2018, pkin care solicită emiterea avizului de specialitate pentrâ
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului Tei din str. Zambilelor ‚ vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, 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 modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniIor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=8m, înclinat spre trotuar, prezintă scorbură in
fereastră pe trunchi şi alta profundă Ia baza trunchiului cu Iipsă cilindrul central, pericol de iminent
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa, în regim de urgenţă, prin
grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţblor 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 a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile
necesare plantărfl 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in spaţiul în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în,
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaUa 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 — 1 ex. În declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTĂ
Simona-Majianařý ŔÄ'

.

J 1ľ' ţ t'Lţzj:,, ;. ‘.• .

Q Jě Intocmit: InsCfr,copi Arnşoara

;zť
pe data de

1,

1

J .ejł.

-.

4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Nr. 3325/1621131/ ‘5 MAi. ZQ8 -

CA TRĘ
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2,

Bd. Regina Etisabeta nr, 47, cod pośtal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .. .‘

ROMANIA
UlIB 2a18 SÁPRĂTOPIM T,spPEUNÄ

Nr. 28341161651111 i1AI. 2O1 -

CA TRE,
ADMINIS TRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC

Şos. Electronicä nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Şerbănică Vasile nr.9, bI.9, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1616511/17.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2834/18.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de

Ç specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în spaţiul verde aferent blocului 9 din
str. Şerbănică Vasile nr.9, vă comunicăm că 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 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 ťaţă bloc, Iateral dreapta — parcare auto (Iocul cu

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm, viabil — eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D,P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.69, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi fränte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Q Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicändu-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 vaţabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarjąnaPpPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1.•;%.:
Directia de Mediu ..

ROMANIA
1918-2078 J SÁRBĂTOPIM iMPPElJN

Nr. 2956/
CATRE,

Administraţia Fondului Imobiliar
B-dul Regîna Elisabeta nr.16, Sectorul3

Spre ştiinţă:
- DI
Aleea ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.20714/18.04.2018, inregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.2956124.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr din
aleea $ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, 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, 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:
Curte imobil cu nr. — faţä intrare acces auto:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=lOm - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat
public.
Curte imobil cu nr

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=llm, lipit de gardul imobilului, situat Ia o distanţă de
cca.3,5m faţă de reţeaua de canalizare, prezintă coronamnetul de mari dimensiuni - reducerea cu
1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care se află
arborii, AFI, 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 al acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
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 —2 ex.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PO4-'.
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Directia de Mediu
ROMANIA
lol-2oTa $ÂPBÂTDPľM iMPPEUfl

Nr.3042116184111 1ĘMAI.?D1P -

CA TRE,
• Direcţia Generaiă pentru Administrarea

Patrimoniului Imobfliar Sectorul 2
Luiggi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială nr.4
Str Herţa nr.14, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr1517/18.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618411/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3042/25.04.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Şcolii Gimnaziale nr.4, privind emiterea avizului de specialitate

ĆD pentru intervenţia asupra arborüor situaţi în curtea şcofli cu nr.14 din str. Herţa, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 2604.2018, 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 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:
Curte şcoală — spate, teren de sport

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=55cm h=lOm, prezintă scorbură Ia inserţia celor 2
şarpante, eliminarea şarpantei cu scorbură de Ia punctul de inserţie cu trunchiul - reducerea
cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În
condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

Q nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte şcoală — faţă:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=45m h=12m, prezintă scorbură profundă Ia baza
trunchiului, Iipsă ritidom, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui 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 construcţfllor 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod pnştal Q5OCl, şeçtor 5, Ducureţi, Româna

TeI: 021.305.5500
hltpi/www.pmb.ro



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 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea şcolii mai sus menţionate, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara, toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2
Toaletare -2 ex.
Defrişare - 1 ex.în declin biologic.

ani de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA
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Directia de Mediu !.
ROMANIA
1111 fllO sAflÄTOfliM Iu

Nr. 30391i6185981 viLs ‘fl CĂTRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. EIectmnIciI nr.44, Sectorul 2
Spre $iinţă:
- AsociaţieI de proprietari- administrator dI FIrlcă Alecu
Str, Grigore Ionescu nr.83, bI.44, sc.1, Sectorul 2

ReferItor Ia adresa d-Iui Fihcă Alecu administrator aI Asociaţiei de proprietari,
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1618598124.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3039
125.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborllor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 44 din str, Grigore Ionescu nr.83, vă
comunlcăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 11.05.20181 s-a inventariat
următowl material dendrologic pentru care, Tn canformitate cu Legea nr. 24I2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modlficările şi
completădle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe tehtoriul Municipiului BucureşU, avlzăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — vizavi Ia imobiiul cu nr. 100:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=4Ocm h=12m, prezintă coronament de mari dimensiuni -
reducerea cu 1/3 din volumul coronamentulul şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evităhi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbişirea de ramuń,
în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţelele aeńene stradale.
Spaţiul verde f$ă bloc:

Reducerea cu cca.1,Em din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, şi
elIminarea ramurilor uscate,Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus alüssima (fals oţetar) ®=25-35cm h=8-1 1 m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=25cm h8m.

SpaţiuI verde faţă bloc — Iateral dreapta:
-1 ex. Acer sp. (arţar) C=3Ocm h=lOm - reducerea cu cca. 112 din Iunglmea

ramuhlcr care afectează faţada blocului;
-1 ex. BetuIa pendula (mesteacăn) ®=SOcm h=lOm - reducerea cu 1/3 đin volumul

coronamentulul şi eliminarea ramuhlor uscate, în vederea evităhi producerH de pagube
mateńale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiu! verde spate bloc — pamam amenajată:

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ddicăńi coronamentelor Ia1 următoarele
spedi de arbori:

-1 ex. TiIia sp. (tei) e=25cm h8m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) =35cm hlOm;
-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentulul şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evităńi producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condIţIi meteo
nefavorabiie.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon
0211252.77.89, int. 224), conform art.6 pcL 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Bd. Regra Ekabe(a 47. od poşiiiOSCOl3. sec5. &nnştA. Rmifl
Tet 021305.55.00
tdtp.ÍNňvw.pmb.m



normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arbońlor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echitibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurllor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anulul), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorăńi cons&ucţiilor din jur şi 3

reţelelor aeńene.
Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevederflor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar apIicânduse
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 iI afişeze,
in xeroccple, Ia avizierul blocutui sau intr-un Ioc vizlbll, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul avlz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteril.
Toa!etare — 9 ex.

DIRECTOR EXECUTW,
SimonaąJariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1ţýZ;
Directia de Mediu

ROMANIA
io,, 2111 tAlBA2,w lMFlu,a

Nr. 3040/1618220!
22 1L101B CÂTRE,

Administrarea Fondului Imobliar
B-dul Regína Elisabeta nr. 15, Sectorul3

Spre ştiintă:

Str.

Referitor la adresa d-nei ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.
161 8220/24.0L201 8 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3040/25.04.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în curtea imobilului cu r din str.

conform Contractului de Vânzare Cumpărare nr.' - ĺ ‚vă comunicăm că
Ia veńticarea efectuată pe teren, în dala đe 1 1 05.201 8, s-a inventariat următorul material

() dendrologic pentw care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăhle şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de proiecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Curte imobii cu nr

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=35cm h=6m, twnchi fără coronament1degarnisit prezintă
scorburi la baza twnchiului, Iipsă ritidom, înclinat spre conducta de gaze, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrăńle de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.F.Ij, confcrm prevederilor 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
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantădi de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunllor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, tn caz contrar aplicându-se sancţiuni

Q conform art. 6. pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

in compensarea arborelui avizat pentru defńşare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in alte Iocaţii pe care Ie aveţi in administrare in prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La Iinalizarea lucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificăńi in teren a piantărilor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĺ. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defńşare — 1 ex. trunchi fără coronament in deciin biologic.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA
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Nr. 304111618397 21 iĄI Ź075
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei đe proprietari
B-dul Lacul Tei nr.71, bI.18, Sectorul 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de prdpdetari, înregistrată la P.M,8 cu nr.
1618397/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3041/25.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 1 8 din b-dul Lacul Tei nr.71, vă comunicăm că Ia verificarea etectuată pe

() teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următowl mateńal dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaiIor verzi din
intravilanul localităţilor, 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 Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=EOcm h=18m - reducerea cu 112 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;

2 ex. Ulmus sp. (ulm) Đ=30-35cm h=8-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiu! verde faţă bloc — Iaieral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Dcm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din iur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea 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, in perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratowl Iegal aI 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 toaletărilor şi
defrişări!or, 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. Fea flsabem nr 47, codpoaI osia sedor5. Buture RomânLa
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Pentru refacerea fondului vegetai, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
đefrişare, conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul minlmum7cm şI înălţimea
corespunzätoare acestuia în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.8. nr. 304/2009,
aveţi obIigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea veńficării În teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,
in xerocopie, Ia avizierui blocului sau intr-un Ioc vizibiI, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani đe Ia data emiterii.
Toaletare-3ex. l

Defrişare - 1 ex, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA
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CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. EIectroniciI nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. . 3ectowl2,

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618965/25.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3099/26.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde

C) aferent blocului din str. Giuseppe Garibaldi vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, În data de 11.05.2D18, s-a inventariat următowl matedal 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B, iatera! dreapta:

-3 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=25-3Ocm h=8-9m — eĺiminarea ramurilor uscate din
coronament.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) e=35cm h=12m- eliminarea ramuhlor uscate din
coronament.

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=3-4m- ređucerea ramuńlor cu 1 ‚5m din
Iungime, împiedică accesul pietonal şi eliminarea ramurilor uscate.
Defrlşarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fa(ă bloc, sc.B:

Cj) -1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m, trunchi fără coronament, fără aspect
decorativ, prezintă ciuperci saprofite pe twnchi, în declin biologic, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuănđu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorăhi 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte1
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratowl Iegal aI 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 toaletărilor şi

x
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defdşărilor, 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 repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, in prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, in xerocopie, Ia
avizierul blocului su intr-un Ioc vizibil, pentru înşttinţarea tuturor locaariIor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 6 ex.
Defr4are - 1 ex.trunchi Ii corcnament.

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA
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Directia de Mediu .

ROMANIA
‚01 l3

22 MÄI. ťwi

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMEN!ULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectoru! 2

(ParcuI Obor, Sectorul 2)
Referitor Ia adresa dvs. nr. 5287/16.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1618974/25.04.2018

şi la Direcţia de Mediu cu nr.3100/26.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în
tabe]ul cu nr. XIX şi XX, anexat (însoţit de fotogratiile aferente), situaţi in Parcul Obor, Sectorul 2, vă
comunicăm că, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din inlravilanul Iocalităţiior, cu mcdWicădle şi completărite ulterioare şi

Q
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rádâcinilor a 6 ex. arbori, in
declin biologic avansat, cu scorburi profunde pe trunchi şi la baza acestuia.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite
şi crearea ccnđiţiilor pentru plantarea đe material đenđrotcgĺc tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 36 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în tuncţie
de specie, in Parcul Obor, în prima perioadă oplimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara
anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii in aplicare a lucrăńlor de
defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor
informaţii fie pe pagina oficială de inlernet a admlnistratorului Iegal al spaţiilor verzi, fie pe pagina
oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibiIităţile informatice şi de decizia fiecărei
instituţii;

- informarea cetăţenilor, in timp utiI, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu precizarea
datei calendaristice şi a intervalului orar in care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de
acţiune şi fluxuI aul&pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a
primăriei de sector, în funcţie de posibilitâţile infcrmatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren, va fi
consIderată lntervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea cetor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţională conform
art4,Iit.b.đin Anoxa 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 la data emiterii.
Defrişare - 6 ex. în deoIi&?ioIogic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PO!/A
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CÂ TRE,

ADMINISTRAŢIA ĐOMENJULW PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament b-dul Basarabia, str. Alexandru Đonici şi spaţiul verde str.
Gheorghe tă. . bL212, Sectorul2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 5367/17.04.2016, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1618969/25.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3101/26.04.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi đe
reprezenfanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabeluJ cu nr. XVII, anexat (însoţit de

() fotografiile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiitor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare, H.C.G.M.B, nr.304/2009
privind Norme(e de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi
H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm executarea Iucrăril de defrişare
cu extragerea rădăcinilor a 1O ex. arbori, uscaţi 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări
nedońte şi crearea condiţiilor pentw plantarea de mateńal dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, În compensarea arbońlor uscaţi, avizaţi pentru
dethşare, conĺorm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaa plantării a 1O ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, astfel: 9 ex. în plantaţie de aliniament şi 1
ex. În spaţiul verde aferent blocului 212, in prima perioadă optimă de plantare, in toamna
anului 2018, primăvara anului 2019.

C) La flnalizarea Iucrăńlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea
verificării in teren a p!antărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionäm cä vă revIn următoarele obligaţii prealabile punerii in aplicare a
lucrărilor de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr.2817/08.06,2017;

- informarea cetţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet 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 lntervalului 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, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.
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Menţionăm câ existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art.4,IiLb.din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.nr.304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiiłor verzi de pe tedtońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defńşare - 1O ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marlnna POPA
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Nr. 315W16195211 j tjj 2818 -

CA TRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electmnicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dria •‚‘‘

Aleea ą- I ‚SectowI2
• AsocIaţieI de propr.etari
Aleea Sinaia nr.4, bI.82,, Sectowl 2

Referitor Ia adresa d-nei' inregistrată la P.M.B cu nr1 1619521126.04.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.3150/27.04.2018, prin care solicită emiterea avlzulul de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 82 din aleea SInaia nr.4, vă
comunicăm că Ia verilicarea efectuată pe teren, in data de 26.04.20181 s-a żnventańat următowl
material dendrologlc pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
admlnlstmrea spaţiflor verzi din intravilanul Iocalităţilor. cu modiflcările şi complelărHe uerioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiHor verzi de pe teritcńul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaÇ!u! verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Tilia sp. (tel) e=3Ocm h=lOm - reducerea cu 112 din Iungimea ramuńlor înclinate
accentuat spre faţada blccului şi eliminarea ramuiilor uscate din coronament

Lucrâńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
Int. 224)1 conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privInd Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti1 in perioada de repaus vegeiativ a arbohlor
(primăvara-toamna), pentru a nu fÎ afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteńorăhi constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor Tn zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şI a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni coníorm art 5, pct 8 din
Anexa nr. I Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imeđiat după primirea avlzului să iI afişeze, in
xewcople, Ia avizlerul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentw inştiinţarea tuturor Iocalańlor.

Prezentul aviz are termen de va!abilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 1 ex.

DIRECTOR &ECUTIV,
Símona-Maflan&OPAe

Întocmit I . Pricopl AnIşoam

/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •ţl
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Directia de Mediu ‘.

ROMANIA
‘,l. zols ..pfl(4A

‚‘ ‘lAt
Nr. 3200116197131 t t flt L

CÂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBUC

Şos. Elevtronicli nM4, Sectorul 2
Spre ştünţă:
-DIV q.(

Str.i .. r ;r, ..‚ś; ‚ Sectowl 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. EIev Ştefănescu Şiefan nr.5, bI.445, Sectowl 2

Referitor la adresa d-Iui i i. ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1619713127.04.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.3200102.05.2018, prIn care solicită emiierea avizului de speciaIitate
pentru intervenţia asupra arborelii situat in parcwea amenajată aferentă blocu(ui 445 din str. EIev
Ştefănescu Ştefan nr.5. vă comunicăm că Ia verilicarea efectuată pe teren, In data de 11.05.2018,
s-a inventadat următowl material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 2412007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocahlăţilor, cu modificările şi
compbtările uherioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spa(iuI verde spate bloc 445 — parcam amenajată, locul cu nr

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=5Ocm h=14m - reducerea cu 113 din voiumul cownamentului şi
elimlnarea ramurilor uscate, in vederea evitădi producerii de pagube materiale sau accldente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, afeclează autotudsmele din
parcarea auto.

Lucrăńle avizate se vor execula prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon 021I252fl.89,
InL 224), conťorm art.6 pcL 6, Anexa i din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privinđ Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtodul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetaüv a arborilor
(pdmăvara-toamna), pentw a nu fi afectat echiflbwl biologic aI acestora (cu excepţia eUminăńi
ramuror uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuůndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteńorării constnicfiitor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenutui este răspunzător de supmvegherea execuţiei
Iucrârilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor in zona operaţiunllor, 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imedial după primirea avizului să iI alişeze, in
xemcople, la avlzlewl bIocuIui sau intr-un loc vizibil, pentru lnştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul avlz are termen de valabllltate 2 anI de Ia data emlteril.
Toa!etam — 1 ex.

DIRECTOR EXECV,
Simona-MadaIíatPOPA

L Intocmit: Ins Pflcopl Anlşoan
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Direcţia de Mediu •1

2s IAL
CÂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Eiectronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dw'
Str.

Referitor Ia adtesa đ-nei r inregistrată Ia ‘P.M.B cu nr.
1619709/22.04.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3201/02.05.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul din
str. Oituz' vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren1 în data de 11.05.2018,
s-a inventahat urnătowl mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul localităţilor, cu
modificările şi completăńie ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Norrnele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtciiul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţîe de aIin!ament — sir. Oituz . . intersecţie cu str. Porţile de Fier

-1 ex. Morus sp. dud) O=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în veđerea evitădi producerii đe pagube materiaĺe sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, afectează
reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.7789, int. 224), conform arŁ6 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 echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fränte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Q luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorăńi construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţřei Iucrădlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de eecuţie a tăieńlor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni confarm 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.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR SÉĆUt&
Simona-Márîaça POPA

Intocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Nr. 3201116197091

fl.

Red p *fl xJ14 05.2016
t /
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Direcţia de Mediu ..‘

ROMAN IA
I :C Ia I ś1aĎÄI..A hA lREWłA

21 MALZQ1O
cĂTRE,

Centwl de ÎngrŞlre şI Găzdulm « Neghinlţä »
8b WItoruIuI nr.54, Sectorul 2

Şet Centru de !ngnjire şi Găzduire - d-n

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1622126108.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.3429/O9.05.2018, prin care soIicitaţ emiterea avizului de speciaiitate pentru Intervenţia
asupra arbcrelul situat în curtea CentmIuI de Ingrire şi Găzduire « Neghin4â » cu nr.54 din str.
Vfltowlui, vă comunicăm că Ia veiificarea efectuată pe teren, in data de 11.05.2018, s-a Inventarlat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind
reglementarea şi administmrea spaţiibr verzi din intravilanui Iocaliiăţiior, cu mođifîcăiile şI
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind NDrmele de prolecţie a spaţiilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
DeMşarea şI extngerea rădăcinllon
Cwfe - Centru de fngrşire şi Gäzduire nr.M:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) eM5 h=1 1 m, situat Iăngă gard, prezintă
scorbud proîunde b baza tiunchiului, cu Iipsa cilindmlui centml, Ilpsă riUđom pe cca.fl 1 m, în declin
blologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrlşare şI extragerea rădăcinilor se vor execula prin griJa admlnlstratowlul
Iegal al terenului pe care se allă arborele, conform prevedeńior H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privInd
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiuiui Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bbca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării constwcţiilor đin jur şi a reţeielor aeńene şi creându-se condiţifle necesare plantării de
matedal dendrologic tănăr.

Precizăm că administmtowl Iegai aI terenulul este răspunzător de supravegherea execuţlel
Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanebr in zona operaţiunilor, respectarea prevedenlor avizului
şi a tehnologiei de speclalitate privind execuţb defri$dlor, în caz contrar aplicânđu-se sancţiuni
conform arŁ 6, pct 8 din Anexa nr. 1 b H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus medlului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţI obligaţIa plantăril a 6 a arborl tInerI cu
balot de pămănt. cu diametrul minimum7cm şi inălţlmea corespunzătoare acestuIa fn funcţie
de specle, în curtea imobllukd in prima perioadă optimă de plantare, în toamna anulul 2018,
primăvara anului 2019, potrivit Angajamentulul de pĺantare nr.342911! 15.05.2016.

La finalizarea iucrăriior de plantare conĺorm art9 alin.5 dIn H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia đe Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veńflcăril in teren a pbntărllor
in compensare. ln caz contrar se vor apllca sancţluni conf. arŁ4 din acelaşi act nomiativ.

Prezentul aviz are termen đe valabllitate 2 ani de Ia data emiteńl.
Deťńşare — 1 ex. În decün biologlc avansat.

DIRECTOR &ECUT1V,
Simona-PtJarIíň(POPA

11.o.2Jtu

Red PAfl exJś&ósIa
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I J4tI IR\ )1 •Jj‚ Inr.
‘tWJFAI Directia de Mediu ‘‘.

___

l POMANIA
IeI 12011 %JlOAr0IIĄ IMIOEUNA

Nr. 3435116222401 2 i »i

GĂ TRE.
0'72

Str. Sectorul2
Spre ştiinţă:

Str. * ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622240/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3435/09.05.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu . din vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe

Ç) teren, în data de 11.05.2018, 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 H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritariul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu r41

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h=12m, Iipit de gardul dinspre stradă - reducerea cu 1/2
din lungimea ramuńlor care afectează faţada şi acoperişul imobilului de Ia nr. 23 şi 25 şi
degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului pe care
se află arborele, 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, in perioada de repaus
vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice
perioadă a anului), 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
aeńene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător 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 B 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.
Toaietare — 1 ex,

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian&PQPA

I ‘*

Întocm!t: Ins Pricopi Anişoara

Red: P Afl exil4.052016 i
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il
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Direcţia de Mediu
r

ROMAN IA
I9I

2 L M U1B

CĂ TRĘ
ADMIN!STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectowl 2
Spre şU'ntă:
aDna
Str

Referitor Ia adresa d-nel înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622404108.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3436109.05.201 8, prin care solicită
emitwea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in allniamentul din
str. Fwnzei vă comunicăm că la veńhcarea efectuată pe teren1 în data de 11.05.2018,
s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modilicăńle şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr30412009 privind Norme!e de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
PIanta ţie de aflniament — imobil cu

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=1 1 m - reducerea cu 113 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramuńlor ĺrănte şi uscaLe, în vederea evităńi producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramud, in conďiţii meteo
nefavorabile.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conťorm art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiulu( Bucureşti1 Tn perioada de
repaus vegetaUv a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu II afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminăhi ramuńlor uscate şi fránte, operaţiune ce se poate executa in
Drice peńoadä a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuăndu-se măsuri de prevenire a acciđentelor sau a deteriorăhi constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl 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 aplicăndu-se
sancţiuni conform art 6, pct B din Ânexa nr, i Ia H.C.G.M.B. nr 30.4/2009.

Prezentul aviz are termen de valabjlitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa!etare — 1 ex.

DIRECTOR &ECUTIV,
Simona-Marbna POPA

5 Întocmit InspfflcopI Anişoara

Rad PAfle*504qJ2,CJ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl
Directia de Mediu

ROMANIA
;:3 :‚In,_——::

Nr. 2825/16162551 2 MÂL 2010 -

CATRĘ
Administraţia Cimitirelor şI Crematorülor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4
Spre şiiinţă:
-Dna. .
Intrarea . —. .. ‘ ‘‘ ‘.. -

- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1616255/17.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2825/18.04.2016, prin care solicită

Q emiterea avizului de specialitate oentw intewenţia asupra arborelui situat în Cimitirul
Colentina, łig: Iocul de veci i .-j, contorm Actului de concesiune nr.2065105.03.2009, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 20.04.2016, s-a inventariat
urrnătorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completăriie ultehoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
CimiiÎr —faţă Iateral stânga cavou - figura Iocui de veci

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=i 1 m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, deoarece
afectează acoperişul cavoului.

Lucrârile avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform arŁ6 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 (primävara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

(j (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in crice
perioadă a anului), evacuăndu-se masa lemnoasâ pentru a nu bloca căile de acces, Iuănđu
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deterioräńi construcţiHor din jur şi a reţeleior
aeńene.

Precizăm că administratowl legal 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 tăierilor, în caz contrar apHcăndu-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 — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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Directia de Mediu ‘.••,.

POMANIA
l3 s3, 1T:LJ Lld

L Ai 2018
CĂ TRE,

ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şoa Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
—

Referitor la adresa d-Iui ‚ inregistrată Ia P.M.8 cu nr.
1616379/17.04.2018 şi Ia DIrecţia de Mediu cu nr.2830/18.04.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Menţiunii vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, in data đe 20.04.2018, in conformItate cu Legea nr. 24/2007.
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi

(‘‘3 completărlle ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 prIvInd Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şI H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şl întreţinerea
atveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şI extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
PIantaţie de aüniament — imobi! cu i:

-1 ex. Mows sp. (dud) O=GOcm h=Bm, prezintă scorburi profunde pe twnchi, cu lipsa
citindwlui central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

LucrărHe de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Munlclpiului Bucureşti, evacuăndu-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 şi creändu-se ccndiţiile necesare plantăril de
mateńal denđrologic tânăr.

Precizăm că admlnistralorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea exectĄiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologlel đe specialitate privind execuţia defriflrilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantărli a 6 ex. arbori tineri cu

Ľ) balot de pämânt, cu dlametrul mlnimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în tuncţie
de specie astfel: lex.în alveola rămasă Iiberă in aliniament şi Sex. în alte zone deflcltare in
vegetaţie dIn sector, in prima perioadă opUmă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finaUzarea Iucrărilor de plantare conform aŔ.9 aIin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304i2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea verificărll in teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act ncrmativ.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defr4are — 1 ex.

DIRECTOR EKECUPV,
Simona-Madana POPA

( h'b'[?Ş íntocmit: Ins . ricapi An4oara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 ť;\.;.:.:;
Direcţia de Mediu . :::‘..::v

ROMANIA
451 S ‚ I %tC:U bE..NÄ

Nr.2831/1616168/ ‘
I 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. E!ectronicü nrA4, Sec torul 2
Spre ştiinţă
-Dna
Aleea -

- Asociaţiei de proprietari
Aleea TeiuI Doamnei nr.8, bI.23, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1616168/17.04.2018 şi Ia
Dlrecţia de Mediu cu nr.2831/18.042018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru

Q intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului din aleea Teiul Doamnei
vă comunicăm că Ia verificarea eieclualä pe teren, in data de 20.G4.201 8, s-a inventariat următorul
nateńal đendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglemeniarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanut Iocalităţilor, cu modiĺicările şi complelăńle ulterioare şi
H.C.G.M.8. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaţiuI verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=4Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evllării producerii de pagube materiate sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, Tn candiţii meteo nefavorabile.
SpaiuI verde spate bloc — parcare amenajatä:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii metea nefavorabile, Ia urmăloarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Đ=2Scm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=aOcm h=lOm.
Lucrările avizate se vcr executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), conĺorm art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.8. nr. 304/2009 privind Normele đe pratecţie a
(j spaţlilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

(primăvara-toamna), pentru a nu fi atectal echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramuńlor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a detedorării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Precizăm că administralorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respeclarea preveđerilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicándu-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 iI afişeze, în
xerocopie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa!etare —3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‚ L
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Directia de Mediu ‘.

POMANIA
lţ7WS sÂCLmQiU MDDÉUnA

22 tiA 2018 -

CA TRE,
vi: .

Str. ‚.‚. ‚Sectorul2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1616528117.04.2018 şi Ia
Dírecţia de Mediu cu nr2635118.04.2018, prin care soiicitaţi emiterea avlzului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Jmobilului cu din str.

conform Contractului de Vânzare-Cumpărare, cu Incheiere de Autentificare
i .! din 16.04.2018, vă comunicăm cä ia verificarea efectuată pe teren, in data de
20.04.2018, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Q localităţilor, cu modificările şi completärile ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucure$i, avizäm:
Toaletare:
Curte imobH cu

-1 ex. Abies sp. (brad) S=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din inălţimea
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Delrişarea şI extragerea rădăcinilor;
Curte imobiÍ cu ľ:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=25cm h=1 Om, uscat 1 00% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administeatorului Iegal al terenului pe care

se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (pdmăvara-toamna), pentru a nu fi

‚ afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fránte,
operaţiune ce se poate executa Tn orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevedeńlor
adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de mateńal
dendrologic tánăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defdşărilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 6, pct S 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 prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţl obligaţia plantării unui ex.
arbore tânär cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in curtea imobilului mai sus menţionat, în

Nr. 283511616528/
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prima perioadă opUmă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit
Angajamentului de plantare nr.2835/1/ 08.05.2018

La finalizarea Iucrădlor de plantare conform art.9 atin.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia đe Mediu din cadml P.M.B, în vederea veńficării în teren
a p!antăńlor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentut aviz are termen de va!abilitate 2 ani de Ia đata emiterii.
Toaletare — 1 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat WO%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
.

ROMANIA
IDI4 2Dm I ś lAIoDA IMDOEuMI

Nr. 2853115158431 2 MM.îÜ
cĂ TRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

Str. - -

- Asociaţiei de proprietari
Str IngineńlorTei nr4. bI.T3OB, Sectowl 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Alexandw ceI Bun nr.2, bI.T50 1,sc.1, Sectorul 2

Referitor ia adresa d-Iui -. . inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1616843/18.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2853/19.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbohlor situaţi În spaţiul verde
aferent blocului TSOB din str. lnginedlor Tei n. .4 şi spaţiul verde aferent blocului T50i din
str Alexandw cel Bun nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
20.04.2018, s-a inventahat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţii]or verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările şi completăhle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
a. Str. lnglnerllor TeI nrA. bLT3OB, sc.1:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul corcnamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evităńi produceńi de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arboń:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=llm;
-1 ex. Acersp. (arţar) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=ŞOcm h=1 6m
Reducerea cu ccai ‚5m din Iungimea ramuńlor înclinate accentuat spre trotuar,

impiedică accesul pietonal, Ia următoarele specii de arboh:
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Malus domestica (măr) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm, înclinat 20° spre trotuar — reducere cu 1/2

din inălţimea coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării.
Spaţiul verde faţă bloc — íateral stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-S5cm h=10-llm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h1 Om;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) @=30-35cm h=10-llm;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) @=3Ocm h=8m - reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea

ramudlor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar.
SpaţiuI verde faţă bloc — Íateral dreapta, parcare amenajată:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-35cm h=8-1 Om;

Bd. Pena Ebsabeta nr. 47. cod poş!aI O5O13, sedor 5. Bucureşli. Romărla

TetO2l.3C55500
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-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=25cm h=lQm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=3Ocm h=1 1 m;
-1 ex. Malus domestica (măr) 0=1 Ocm h=3m;
-2 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=5-6m - reducerea cu cca.1 ‚5m din

lungimea ramuńlor înclinate accentuat spre faţada blocului.
SpaţiuI verde spate bloc:

-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=25-35cm h=8-1 Om;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=25-3Scm h=8-1 lm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=25cm h=9m:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasln) O=35cm h=1 1 m;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) 0=35cm h=lOm.

Tota! — 34 ex. arbori.
b. Str. Alexandru ceI Bun nr.2, bI. T50, sc.1:
Spaţiul verde faţă bloc — parcare auto:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=3Ocm h=lQm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-4 ex. Salix sp. (salcie) O=20-25cm h=8-lOm - reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=25cm h=lOm, situat Ia o distanţă de
cca.3Ocm faţă de fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerli de pagube matedale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

Reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de
trecere, impiedică accesul pitonal, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=2Ocm h=5m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=20-25cm h=5-6m.

Spaţiul verde spaie bloc — spre trofuar:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in

vederea evitării producerii de pagube materiate sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=3Ocm h=lOm;
-4 ex. Salix sp. (salcie) 0=30-35cm h=8-1 1 m. Q

Total — 14 ex. arborL
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
a. Str. Inginerilor Tei nr.4. bI.T3OB, sc.1:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateml stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=2Ocm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — Iaieral dreapta, parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (1 rasin) Đ=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se mâsuri 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-toamna), pentru a nu fi
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratowl legal aI 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 toaletărilor şi
defńşăhlor, in caz contrar apHcându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbońlor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevedehlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării 2 e
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, in prima
perioadă optimă de plantare, in primăvara, toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 đin H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaa de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. Tn vederea verificării În teren
a plantădlor in compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf artA din aceIaşi act
normativ.

Asocŕaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să ÎI afişeze,
in xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru mnştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.
Toaletare - 34 ex., pentru str. Inginerüor Tei;

14 ex. pentru str. Aiexandru ceI Bun.
Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j

Direcţia de Mediu
ROMANIA
flSi JDIl OAD M .şpEu,4Ä

2 J k1A LO18

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUSLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul2
Spre stiinţă:
—DI -i
Str. —

- Asociaţia de proprietarl
Str. Luncşoara nr.8, bI.61A, Sectowl 2

Referitor Ia adresa d-Iui
‚

inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1617326/19.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2904/20.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde
aferent blocului 61A din str. Luncşoara nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 26.04.2018, 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 modificăňle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
SpaÇiu! verde spate bloc:

-2 ex. Mows sp. (dud) C=25-35cm h=1O-llm, înclinate spre trotuar - reducerea cu
1/3 din votumul coronamentului şi eliminarea ramurHor uscate, în vederea evităńi producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuh, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiui verde spate bloc — parcare amenajată:

-1 ex. Mows sp. (dud) O=25cm h=lOm- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramudlor uscate, în vederea evitărĺi produceńi đe pagube matehale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Q Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m, uscat 1 00% (conform foto anexată);
-1 ex. Mows sp. (dud), bitulpinal h=7m, prezintă scorbură deschisă, profundă Ia baza

twnchiului, peńcol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorăńi constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aedene, 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 teritohul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arbodlor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăhi ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua, pentru evitarea prođucerii de
evenimente cu urmări neđorite şi crearea condiţiilor necesare plantăhi de mateńal
dendrologic tânăr.

Nr. 2904/1617326!
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunudlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor. respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei đe specialitate privind execuţia toaletärilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct B din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevededlor HC.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu dlametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, in toamna anului 201 8,primăvara anului 2019.

La fînalizarea lucrărilor de plantare confcrm artQ alin.5 din H.C.G.M.B, nr. 304/2009,
aveţi obHgaţia 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, c r-iiat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia aviziewl blocului s u într-un ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatańlor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marlana POPA
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flfl PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
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Directia de Mediu
POMANIA
111Ş2011 ;ÂnÂIoDM MpPuNL

Nr. 29Ć251617324í
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIUWI PUBLIC
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
— DI a ce proprietari
Str. Ripiceni nr.2, bI.12, sc.3, ap.96, eŁ6, Sectorul 2

Retehtor Ia adresa d-Iui Atc.,, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1617324/19.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr,25?20.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi in spaţiul verde
aferent blocului 12 din str. Ripiceni nr,2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 26.04.2018, s-a inventańat următowl matehal dendrologic pentru care1 in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completădle ulteňoare şi H.C.G.M.B. nr.3D4/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaţiuI verde faţă b!oc, sc.2:

-3 ex. Morus sp. (dud) O=25-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 đin volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producehi de pagube
matedale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Pwnus sp. (corcođuş) G=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramudlor înclinate accentuat spre trotuar1 împiedică accesul pietonal.
Defrişarea şI extragerea rădăcinllor:
Spaţiui verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=2Ocm h=3m (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iu&ndu-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
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminădi ramudlor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinUor se vor etectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor Tn zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defhşărilor, în caz contrar aplicändu-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 arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.

Bd Regia E:seţa nr. 47. cttl fitaI 050313. sed 5. uzureşii. RcrnMiLi
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arbore tânăr cu balot đe pământ cu diametrul minimum7cm şi ?nălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specle, în spaţiul verde aferent blovului, în prima
perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrădlor de plantare conform art.9 aIin.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 veńficării in Ieren
a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Petentul în calitate de preşedinte, are obligaţia, ca imeđiat după primirea avizului să
iI afişeze, în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emäedi.
Toaletare - 4 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat WO%.

o
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
111t7011 tg1iIĄW1ĘliA

Nr. 29O61617Q92I 2 ‘‘Ăl. îiflB
CĂ TRE,

ADMINJSTAAŢIA DOMEN1ULUŹ PUBLIC
Şos. ElectronlcU nr.44, Sectorul 2

Spre şliinţă:
-Dna
Str.
- AsocIaţia de proprietari
Str. Măgura Vultuwlui nr.51, bI. l 1 6A, sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr5162/13.04.2015, inrcgístrată la P.M.B cu nr. 161709W19.04.2018

şi Ia Direclia de Mediu cu nr.2906/20.04.201 6, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nei

O
sociaţiei de proprietari, privind emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra aroorilor situaţi in curtea imobilului cu nr.14A din str. Arbustului şi Tn str. Măgura

Vulturului nr.51, bI.1 16A,sc.B, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs,, şi menţionaţi in tabelul cu

nr. XVIII, anexat (însoţit de fotografiile aferente), vă comunicăm că, in conformitate cu Legea nr.

24/2007, privind reglamentarea şi administrarea spaţiilor verzî 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 teńtoriul Municipiului Bucureşd. avizăm:
Toaletare:
A. Str. Arbustului -

Curte imobiI cu
-1 ex. Penus sp. (pin) ®=S5cm h=1 lm — reducerea ramurilor in vederea degajărH reţeleior

aeriene stradale şi eliminarea ramuńlor uscate.
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află

arborele, conform arLG 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 aĺectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate şi irânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), 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.

Q Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

IucrărHor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona cperaţiunilor, 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 la RC.G.M.B. nr. 304/2009.
Menţionăm că pentru str. Măgura Vultuwlui nr.51, bl. 1 16A, sc.B şi sc.A, Direcţia de Mediu a

emis avizul nr.2907/07.05.2016 (prMnđ toaletarea a 36 ex. arboń şi defhşarea unui arbore uscat

100% care are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterji.

Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EkECLmV,
Simona-Marjana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu :‘::

* ROMANIA
10*1 2011 IçÁoÁTc2 LA MZOEUNÁ

21 MAL 2018
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaşile de proprietari
Str. Măgura Vultuwlui nr.51, bl.116A, Sectorul 2,
- Asociaţiile de proprietari
B-dul Basarabia nr.192-198, bI.A, Sectowl 2

Referitor Ia adresa dvs.nr..5186/13.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1617096
/19.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2907/20.04.2018, prin care transmiteţi spre

CD soluţionare cererile Asociaţiilor de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arbodlor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 116A din str.Măgura
Vultuwlui nr.51 şi blocul A din b-dul Basarabia nr.192-198, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 26.04.2018, 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 şi completăhle ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
1) Str. Măgura Vulturului nr.51, bI.116A:
SpaţiuI verde faţă bioc — scA

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) e=25-3Ocm h=10-1 lm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, Tn vederea evitării prnducedi de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

Reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramuhlor inclinate accentuat spre trotuar, Ia
următoarele specii de arbod:

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Cydonia oblonga (gutui) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Acer sp. (aijar) O=2Ocm h=6m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

ridicării coronamentului şi degajarea firelor aeńene stradale;
-1 ex. Ailanthus altissima (taIs oţetar) O=3Ocm h=lOm — prezintă treimea superioarră

a coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-3 ex. Populus sp. (plop) O=40-45cm h=16-lBm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor in vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, íar specia Pcpulus având lemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc sc.B — Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţeIęJreriene stradale, Ia
următoarele specii de arbori: ĺ

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Bm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=SOcm h=1 1 m; ?

Bd. Rena Elisabeţa nr. 47, rod pcIaJ 05C013, sedor5, Bucurfli, Rnăna
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Ređucerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil1
Ia următoare!e specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) 0=3Ocm h=Bm;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e=35cm h=1 Om, prezintă lipsă scoarţă pe

trunchi h 3Ocm.
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din lungimea ramuńlor

înclinate accentuat spre aleea de trecere.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate în
vederea evitării producerii de pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, Ia urmăloarele specii de arbori:

-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=20-35cm h=B-1 lm;
-i O ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=25-35cm h=B-1 Om.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Tilia sp. (tei) 0=3Ocm h=Gm — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

ridicării coronamentului;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=30-35cm h=B-1 lm - reducerea cu 1/3 din

volumul coronamentelor şi elimInarea ramurilor uscate in vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile; o-2 ex. Populus sp. (plop) 0=40-5Ocm h=1 6-1 Bm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=2Ocm h=6m - reducerea cu ccai ‚5m din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate b!oc, sc.A — parcare amenajată (Iocul cu nr. 1):

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in conđiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Populus sp. (plop) 0=25cm h=Bm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
2) B-dul Basarabia nr.192-198, bLA:
Spaţiui verde faţă bloc — sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale la
unnätoarele specii de arbori:

-2 ex. Cerasus vulgare (cireş) 0=20-25cm h=B-1 Om;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=2Ocm h=Bm;
-7 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=1 5-2Ocm h=4-5m - eliminarea ramurilor uscate din

coronamente.
Spaţiu! verde faţă bloc — sc.B:

Reducerea cu cca.1 ‚5m din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 0=25cm h=Bm;
-1 ex. Fraxínus sp. (1 rasin) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.C:
-4 ex. Fraxinus sp. (1 rasin) 0=30-35cm h=1O-1 2m.
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-2 ex. Thuja sp. (tuia) O=lOcm h=2m — ancorare, aducere Ia poziţia vedicală a
arborilor.
Spaţiul verde faţă b!oc — sc.D:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Dcm h=12m, inclinat accentuat spre trotuar şi
carosabil;

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=25-35cm h=1 0-11 m.
Spaţiul verde spate bloc — sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului.
Spaţiul verde spate bIoc — sc.B:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=eOcm h=lBm - reducerea cu 112 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 lemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bioc — sc.C:

-1 ex. Tilia sp. (tei) S=35cm h=12m.
Lângă trotuar

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului şi eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului.
Spaţiul verde spate bloc — sc.D:

-1 ex. Thuja sp. (tuia), bitulpinal h=2m — ancorare, aducere Ia poziţia verticală a
arborelui.
Spaţiul verde spate b!oc — sc.D, parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) D=2Ocm h=6m — eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentului.
Defrişarea şi extragerea rădăclnilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=lOcm h=3m, uscat 100% (conîorm foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc, sc. C - extragere sistem radicular/buturugă.
Spaţiul verde faţă bíoc, lateral dreapta, sc.D —parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=8m, prezintă scorbură deschisă Ia baza
trunchiului, cu Iipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — sc.A:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=lOcm h=2m, uscat 100% (conform toto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — sc.D, parcare amenajată:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=lOcm h=2m, uscat 100% (conĺorm foto anexată).
Tuns gard viu:

-25 mI Ligustrum sp.
Ig ienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstad din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-Scm şi h=1-2m.

Lucrâriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 đe repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
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- igienizarea se va executa cât mai curánd, în vederea asigurării unui climat sănătos
pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a matehalului dendrologic rămas;

- tuns gard viu, se va efectua odată cu Iucrădle de întreţinere a arbońlor
- ancorarea, aducere in poziţia verticală a arbohlor;
- defńşarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantădi de mateńal
dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
exectĄiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persaanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletăńlor şi
defrişăńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni confnrm art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor 2vizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a:

-1 ex. arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului 11 6A din
str. Măgura Vulturului;

-9 r arbori tineri cu balot de pămâr. u diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specle,din care: 1 ex. în parcarea aferentă
blocului şi 8 ex.arbori în spaţiul verde aferent bloculul A din b-dul Basarabia1 în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăńlor 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 verificăhi in teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiun) conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţiile de propratari au obligaţia1 ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,
in xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Toaíetare - 36 ex., în str, Măgura Vuliumlui nr.51, bI. 1 I6A

- 29 ex. în b-duţ Basarabianr. 192-198, bLA;
Defrişare - 1 ex., uscat 100%, in slr. Mägura VuIturuIui;

- 4 ex., din care 3 ex., uscate 100% ín b-dul Basarabia;
lgienizare;

DIRECTOR EXECUTIV,
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
‚;13:oIl 1t.Et

2' •‘Ał 2818

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DQMENIULU! PUBLIC

Şos. Electronicfl nrA4, Sectoru! 2
Spre stiinţă:
-DI
Str, C' r

Referitor Ia adresa d-iui inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1617008/19.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2908/20.04.2018, prin care solicită

O
emiterea avizuĺui de specialitate pentru intervenţia asupra arbcrilor situaţi in aliniamentul din
str. Teleajen ir. ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
26,04.2018, s-a invenlariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanut
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:
PIaniaţie de aflniament — imobil cu

-5 ex. Tilia sp. (tei) O=30-3Scm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumut
coronamente!or şi eliminarea ramudlor uscate, în vederea evitării producehi de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile, afeczează acoperişul imobiluluişi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentelor.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu ti afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu blcca căile de acces,
Iuându-se măsuń de prevenire a accidentelor sau a deteriorării conslwcţiilor din jur şi a
reţele!or aeriene.

Precizăm că administratowl 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, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 6 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 —5 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 kIAI. 2Oi —

CA TRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULU1 PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

ŘOMÂNIA
I sAgÂmn:u uDuŕg

Nr. 290911617378/

Spre ştiinţă:
-Dna
Str.' - i . . . 2,
- Asociaţia de proprietari
Str, Maşina de Pâine nr.69, bi.0D23, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚rtí înregistrată ia P.M.B cu nr.
1617378/19.04.2018 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr.2909/20.04.2018, prin care solicită

C) emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde
aferent blocului 0D23 din str, Maşina de Păine nr.69, vă comunicăm că ia verificarea
efectuată pe teren1 în data de 26.04.2018, s-a inventariat următorui materiai dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul tocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaţiuI verde faţă bloo — sc.A:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm — reducerea ramuhlor în
vederea degajădi corpului de iluminat pubiic.

Reducerea ramurilor în vederea degajădi reţelelor aeriene stradale şi eliminarea
ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

-18 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-3Ocm h=10-llm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.A — Iatera! stânga:
-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-3Ocm h=6-Sm;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=25cm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=aOcm h=Bm.

SpaţiuI verde faţă b!oc — sc. C:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre aleea de intrare în bloc.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. C — ateraI dreapta, spre irotuar:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi
eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h=6-7m;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m.

Spaţiul verde spate bloc:
-22 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-35cm h=8-lOm - reducerea cu 1/2

din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar şi carosabil şi eliminarea ramuriior
uscate.

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
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mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile.
lgienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Pwnus sp. (corcoduş) cu 0=1 -Scm şi h=1 -2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaUuI verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan), twnchi, uscat 1 00% (conform foto
anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan), uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiiior din iur şi a
reţelelor aeriene, asđel:

- 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 arbodlor (pdmăvara-toamna), pentru a nu fi
atectat echllibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cát mai curând, în vederea asigurării unui ctimat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor eĺectua, pentru evitarea producehi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei đe specialitate privind execuţia toaletărilor şi
detrişărilor, in caz contrar aplicânđu-se sancţiuni conform art 6, pct B đin Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defhşare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţla plantärii a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înälţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specle, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2012 primăvara anului 2019.

La iinalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi cbligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veńficării 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 dupä primirea avizului să iI afişeze,
în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea iuturor locatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabiłitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare - 52 ex.
Defrişare - 2 ex.,(din care 1 trunchi fără coronament) uscate 100%.
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CA TRE,

Direcţia Generală de Asistenţă Socia!ă şi
Protecţia CopUu!ui Sector 2

Str. OJaH nr. 1S (fost 11-13), Sectorul 2

Referitor Ia adresa đvs.nr.43093/17.04.2016, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1617659120.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.2933/23.04.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobiiului cu nr.15 din str. Oiari, vä comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data
de 26.04.2018, s-a inventariat următowl materiai dendrologic pentru care, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

C) iocalităţilor, cu modificădle 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:
Curte imobfl cu nr. 15 — spate, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, În
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea
de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-45cm h=10-12m;
-2 ex. Mows sp. (dud) O=35-4Ocm h=10-llm;
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-4Ocm h=9 -1 lm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=3ocm h=1 Om.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratomlui Iegal aI terenului pe care

se afiă arborii, 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 teritodul Municipiului Bucureşti1 tn perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora
(cu excepţia eliminäńi ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându

CD se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţeielor
aeriene.

Precizăm că administratorul iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior În zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriloť, 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.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
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Directia de Mediu

Nr. 2967/1617055/ . 2' MAI ZOî
CĂ TRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre tiinţă:
—DI'
Str. I Sectorul2

Referitor Ia adresa d-Iui inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1617955/23.04.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2967/24.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. Eufrosin Poetcă . vă comunicăm că la verificarea efectuatä pe teren1 in data de
26.04.2016, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PIantaţie de aliniament — imobfl

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=4Scm h=llm - reducerea cu 1/3 đin volumul coronamentului
şi elimřnarea ramuńlor uscate, in vederea evităńi producerii de pagube matedale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/20C9 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 echilibwl biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, operaţiune 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 sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

O reţelelor aeriene.
Precizăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuńlor 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 emiteńi.
Toaletare — 1 ex.

DIREGTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana'POPA
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CĂ TRE,
Direcţia Generală pentru Administrarea

Patrimoniului lmobfliar
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştünţă:
- Şcoala Gimnazială nr.40
Str. Periş nr. 27, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.1518/18.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1618620/24.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3043/25.04.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Şcolii
Gimnaziale nr.40, in vederea emiterfl avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în curtea şcolii cu nr.27 din str. Periş, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, 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
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte şcoelă- faţă:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) e=1,socm h=16m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuhlor
care afectează acoperişul clădirii şi eliminarea ramurilor uscate din coronament;

-1 ex. Abies sp. (brad) O=2Ocm h=lOm - eliminarea ramuhlor uscate de Ia baza
coronamentului.
Curte şcoaĺă - spate:

-1 ex. Mows sp. (dud) O=4Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul clădirii.

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
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 emiterh.
Toaletare — 3 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

ŔOMÂN IA
191? ZIJ ‚SÁPDATOOIM hPLUNÄ

Spre ştiinţă
-Dl

3? IUN. 2Q19

Administrarea Fondului Imobliar
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul3

B-dul . Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ inregistrată la RM.B cu nr 1618978/25.042018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr.3095/26.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr.' din b-dul ‘t, conform
Contractului de Vânzare - Cumpărare cu Plata in Rate nr. . ‚ vă comunicăm că Ia
verificarea efectuatä pe teren, în data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care1 in conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr..

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=55cm h=14m, Iipit de gardul dinspre stradă pe care I-a fisurat,
sistemul radicular a aíectat reţeua de canalizare, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea râdăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se at]ă arborele (A.F.I.), conform prevederilor 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
a deteriorărh construcţiilor din jur şi a reţele!or aeriene.

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

Pen(w repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în alte Iocaţii pe care Ie aveţi in administrare în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul F.M.B, în vederea verificărü in teren a plantărilor
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 daia emiterfl.
Defrişare — 1 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

JZWN. 2018
cĂ TREJ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nrĂ4, Sectorul 2

.

ŘOMÂN IA
l9la z1 SĂP8AľOIM .p*ruwA

Spre flinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr bL2l 1, sc.. A şi 2, Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr. ‚ bI. X4, Sectorul 2,
- DI

Sectorul
- Asociaţia de proprietari
Aleea Fantelimon nr. bI.7, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.5368/17.04.2018, înregistrată Ia
1618962/25.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3103/26.04.2018, prin
spre soluţionare cererile Asociaţfllor de proprietari din şos. Mihai Bravu nr.
Herţa nr. bI. X4 şi a d-Iui din

privind emiterea avizeior de specialitate pentru interventia asupra arbońior situaţi in
spaţiul verde aferent blocuhior 211 din şos. Mihai Bravu nr. bI.X4 din str. Herţa nr. şi
în aliniamentul din - vă comunicăm că ia verifîcarea 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 regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.30412000
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti şi
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
a. Şos. Mihai Bravu nr.
Spaţiu! verde faţă b/oc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat
următoareie specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) O=3Ocm hlOm.
Spaţiui verde faţă b/oc, sc.A — spre trotuar

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică
accesul pietonal şí eliminarera ramurilor uscate.
Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020-25cm h=5-6m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 025cm h=6m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — iaterai dreapta:
-12 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=20-25cm h7-8m;
-1 ex. Acer sp. (artar) 025cm hlOm.

Nr. 31 0311 61 8962!

P.M.B cu nr.
care transmiteţi

bI.211, str

uscate în
prăbuşirea
stradal, Ia
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Spaţiuĺ verde faţă bĺoc, sc.B — ĺaterai stânga:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm hlOm;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm hlOm, inclusiv reducerea ramuruilor înclinate spre

trotuar;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm hlOm.

Spaţiul verde faţă bloc, sc. B — Iateral stănga, spre trotuar
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=25cm h19m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm hlOm
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi

eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specü de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020cm h5m;
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h2-5m.

Total — 26 ex. arbori.
b. Str. Herţa nr.

Vă comunícăm că, Direcţia de Medíu a emis avizele cu nr.2733102.05.2018
nr.3327.2117.05.2018 (privind defrişarea unui nuc transmis către Direcţia de Agricultură şi
toaletarea a 6 ex. arbori) care are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
d. Aleea Pantelimon nr.
Spaţiul verde faţă bĺoc — iateral dreapta:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h=18-20m, situate Ia o distanţă de cca.lm faţă
de fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea evitărfl
producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii
având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având
Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=12m, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
fundaţia blocului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Planta ţie de aliniament — imobil cu nr.
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm hBm, prezintă scorbură deschisă Ia baza

trunchiului, Iipsă ritidom pe trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
a.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur şi a
reţetelor 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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

Bd. Regia Elisabeta nr 47, cod poştaIO500l3. sedor5. Bucumşlŕ. Romia
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
30412009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defhşare, aveţi obiigaţia plantării 7 ex.
arbori tineri cu balot de pămánt, cu diametrul miniumumlcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în
urma defrişării în - ;i 5 ex. in alte zone deficitare în vegetaţie din sector,
şi lex. în spaţiul verdea ferent blocului 211 din şos. Mihai Bravu în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Asociaţhle de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să iI aťişeze,
în xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabflitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toalelare - 26 ex. în spaţiul verde aferen( blocului 211 din şos. Mihai Bravu;

3 ex. in spaţiul verde aferent b!ocului 7 din aleea Panteĺimon
Defńşare - 2 ex., din care 1 ex. esíe uscai 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia RM.B cu nr. 1619208/26.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3156/27.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr ‚ vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, 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 modificările şi completăriie uiterioare, H.C.G.M.B. nr304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi intreţinerea aiveoielor stradaie din cadrui piantaţüior de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior, cu păstrarea aiveolei:
P(anta ţie de aliniament — imobfl cu nr.

-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=4Ocm h12m, format din 2 şarpante, prezintă scorburi profunde
pe cele 2 şarpante şi Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de
materÎa dendroogic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedeńlor 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 diametrui minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie
de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă in urma defr$rfl şi 5®c îh aite zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de piantare, in toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

—

tti-j 1,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

7. WN. Zjiu

CĂ TRE,
ABMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Nr. 31 5611619208/

Spre ştünţă:
- DI
Str. ‚ Sectorui 2

ŔOMÂN IA
lqT8 2l5 SÁPOATOOIM MPPEUNĄ

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 verifcării in teren a plantărilor
in compensare. in caz contrar se vor aplica sancţiuni conĹ ad.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiteňi.
Deĺrişare — 1 ex. în decĺin bioiogic.

DIRECTOR EXEC'
Simona-Marianę4

Întocmit Pricopi Anişoara

/uIa&Q.a,bozi_in_vonsuItareiavze_aIbońJn_consufla(e. p. p& daţa de Q ;. WN ÎOJg

Bd. Regiia EIabeIa nr 47. wd poştal 050013. sector 5, Bucumştt Româiia
Tel: 021,305.5500
htlp:IMvn',.pmh.m



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3199116197201 ÍUN. 2819
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştbnţă:
- Dna
Str. Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
SIr. EIev Ştefănescu Ştefan nr., bI.445, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1619720/27.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3199102.05.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 445
din str. EIev Ştefănescu Ştefan nr ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
11.05.2018, s-a inventariat următowi material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu
modiflcările şi completăriie uiterioare şi H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde spate bloc — parcare amenajată, Iocuriĺe cu nr ş

Reducerea cu 113 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
conđiţfl meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=SOcm h=14m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=25cm h=lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h14m, Iipit de gardul imobilului din aleea Măgura

Vulturului, fără nr. poştai;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 035cm h=6m, prezintă treimea superioară a coronamentului

uscată, ehminarea acesteia şi a unui etaj de ramuri în vederea ridicărü coronamentului.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int.

224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din 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 eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau
a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăriior, sfguranţa 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 6 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibii, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toeletere — 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- rsna1 ‘A

L

_____________ _____ ___________
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:•%.-:.
Directia de Mediu ‘“ ‘,.

ROMANIA
I9I8 2O1B SflBATOeMÎMDgEUNÁ

)? !UN. ?91
CĂ TRE,

S.C Nufărul S.A.
B-dul Iuliu Maniu nr.187, Sectorul 6

(Curte imobfl - ( c 5, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., ínregistrată Ia P.M.B cu nr. 1621309/04.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.3326/07.05.2018, prin care sohcitaţi emiterea avizului de soecialitate pentru intervenţia
asupra arbodior situaţi în curtea imobilului cu nr. din vă comunicăm că ia
verificarea efectuată pe teren1 in data de 11.05.2018. s-a inventariat următorul material denđrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi comp!etările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind ormeIe de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobŕt cu nr - faţă -

- 1 ex. Mows sp. (dud) O=4Ocm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitărb producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbusirea de ramur în condiţii meteo nefavorabile.
Curte imobil cu n i — spate —

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) Ç2J=25-3ocm h=10-12m, Iipite de gardul imobilului - reducerea cu
1/2 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de
pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale;

-1 ex. Mows sp. (dud) =45cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramuhlor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul clădirü
imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului pe care se află
arbońi, conform arLG pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenřre a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoane!or 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 — 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-fţp7alWflaPA

ĺntocmit: In Pricopi Anişoara

Red:P,Ai3exi1B\e18

db0%
/
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Referitor Ia adresa dvs. nr.5180/13.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1621208/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3327.1/07.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluUonare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 16 din aleea
Braşoveni nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, 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
mođificările 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:
Spaţiui verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=llm — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiui verde faţă bioc, Iaterai dreapta — parcare auto:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-4Ocm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerü 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 şi eliminarea
ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Bd. Regha Elisabeta nr 47. wd pc$a1050013. sedor5, Bucumşli, Romăia

TeI: 021305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3327.1116212081
3 IUN. ?98

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Braşoveni nr. bI.16, Sectorui 2

•.....•

ŔOMÂN IA
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Precizăm că administratorul Iegaf aI terenuiui 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 imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizib, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anoara o

OÁ ([JN 2Dm

Reii: P.AJ3 ex.i17.05.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB,

pe data de

Bd. Regha Ehsabeta iu 47, cad pataI 050013, sector 5, Bucu.U, Romăa

Te!:021.305.55.00 ht 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

3ZIUN. 2018

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herta nr. ‚ bI.X4, Sectorul 2

.

ŔOMÂN IA
1918 331B,SAPBATDPIM jMpPEUNA

Referitor Ia adresa dvs., nr.5180/13.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1621208/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3327.2/07.05.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului X4 din str Herţa nr. ‚ vă comunicăm că 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 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 bIoc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm.
-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=35cm h=8m — reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramuriior înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=llm.
Spaţiul verde spate bĺoc:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O=3Ocm h=lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorui 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Nr. 3327.2/1621208/

Bd. RogÎa Ekabola nr. 47, ctd poştal 05C013, sevtor 5, Bucureşti. ROmáiia

TeI: 021.30555.00
httpihviw'.pmbro



Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederiior 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, pentru înştiinţarea
tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona flÜha OPA

Întocmit: Insp. ç$opi Anişoara

ÜL. WN. 2O1

Red: P.AJ3 exjl7.05,2018
— prezentul av aĺost postat pe se- uI PMB.

pe data de

Bd. Regha EIabeta nr. 47. cod poştal D513, sector 5, Bacureşti, RDmâa

TeI: 021.305.55.00 kil. 4016
httpiAwn.pnbm
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Referitor Ia adresa dvs., nr.5180/13.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1621208/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3327107.05.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde

aferent blocului din str. Ceaicovski nr.. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,

in data de 11.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrotogíc pentru care, în

conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din

intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioareşi H.C.G.M.B. nr.304/2009

privind Normele de protecţie a spatfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — iateraI dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=65cm h14m - reducerea cu 1/3 din

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de

materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii

nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloc — IateraI dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi fără coronament 030cm h7m, uscat 100%

(conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţü!or 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 spaţUlor verzi de pe teritoriuĺ Munícipíului Bucureşti1

în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce

se poate executa în orice perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se

adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia
evenimente cu urmări nedorite şi crearea
dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi
prevederilor avizului şi a tehnologiei
defrişărilor, in caz contrar aplicăndu-se
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.

Bd. Rogi'a Etabe(a rr. 47, d poşlal 0513, seda5, aşIi. Rn&ia

TeI: 021.3055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

37. ?UN. 2019

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Eiectronicii nr.44, Sectoru( 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ceaicovski nr. ‚ Sectorul 2

volumul
pagube
meteo

vor efectua cu respectarea prevederilor
de Mediu, pentru evitarea producedi de

condiţiilor necesare plantării de material

aI terenului este răspunzător de supravegherea
a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia



arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimumlcm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiui verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din HC.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 in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
in xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
ToaIetare - 1 ex.
Deĺrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

Întocmit: InsuPricopi Anişoara
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— prezentul avz afost pnstal po site- uI PMB.

pe dala do

o

‘2

Bd. Regiia EIabeta ‚u. 47, wd poşlal 05C013, sector5, Bucurflhi, Roma
TeI: 02130555OOkit. 4016
http:itwww.pmb w



Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte d-na
B-dul Carol I nr.; ‚ Sectorul 2

1• 2
ŔOMÂN IA
1918 2D15 SÂPSÄTOQIM iMPOEUNĂ

Referitor Ia adresa dvs., nr.5180/13.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1621208/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3327.3/07.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din b-dul Carol I nr. ‚ vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 11.05.2018. 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 modif]cările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
P/anta ţie de aliniament — /mobil cu nr..

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h8-lOm — reducerea cu cca. 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului cu degajarea ramurilor care afectează
reţelele aeriene stradale şi eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aĺiniameni — imobil cu nr
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuándu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea 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-toamna), pentru a nu f]
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se
evenimente cu urmări nedorite şi crearea
dendrologic tânăr;

Precizăm că administratorul Iegal
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi
prevederilor avizului şi a tehnologiei
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
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arbore tânăr cu
corespunzătoare
defrişării, În prima
2019.

balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă iiberă în urma
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 201, primăvara anului

La Finaiizarea Iucrărilor de plantare conform art9 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 piantărilor în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabiľta[e 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
riana POPA
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Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr. bI.62, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.5180/13.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1621208/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3327.5/07.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 62 din str. Doamna
Ghica nr. ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.GM.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc — sc.A:

-1 ex. Frunus sp. (corcoduş) @20cm h=4m — reducerea cu cca. 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere şi eliminarea ramurilor uscate din
coronament;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=2Ocm h=4m — reducerea cu cca. 1 ‚5m din ungimea
ramurilor înclinate spre faţada blocului;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=4m — reducerea cu cca. 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre aleea de trecere.
Spaţiu/ verde faţă bloc — sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=3Ocm h1 Om — eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiului.
SpaüuI verde spate bIoc — sc.A:

-1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu cca 112 din
Iungimea ramurilor inclinate spre faţada blocului.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm hlOm;
-2 ex. Thuja sp. (tuia) O=20-25cm h6-8m;
-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=2Ocm h5m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.

Spaţiul verde spate bloc — sc.A, parcare amenajată:
-1 ex. Ulmus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm — eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamentului.
Spaţiuĺ verde spate bIoc — sc.B:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) fZ35cm hlOm;
-2 ex. Gledisia sp. (glădiţă) @=20-25cm h=6-9m;

Bd. Regna ElEabeta ‚z 47, cod poşta! D50013. sector 5, Bucumştt Romáa
TeI: 021.3055500
htIp:lNn'nv.pmb.ro



-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm hOm;
-5 ex. Thuja sp. (tuia) 020-25cm h=3-4m, din care 1 ex. trebuie ancorat;
-1 ex. U(mus sp. (ulm) ®25cm h=6m — reducerea cu cca. 1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spatiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=lOcm h2m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spatiuí verde spate bloc — sc.B, parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=2Ocm h=6m, uscat 80% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producehi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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.C.G.M.S. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în (oamna anului 2016,în primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare confarm art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaUa de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi 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 înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 20 ex.
Defrişare - 2 ex., uscate 80-100%;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcťia de Mediu
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Nr. 3327.6116212081 J IL1N íijj

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str, Maşina de Pâine nr bI.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.5180/13.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1621208/04.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.3327.6/07.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din str. Maşina
de Pâine nr..,vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 11.05.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu
modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucure$i, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bioc — sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 25cm h=Bm — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea
ramurilor înclinate spre faţada biocului;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm hlOm, înclinat 20° spre trotuar — reducerea cu
1/2 din înălţimea coronamentului în vederea regenerărfl şi echilibrării arborelui;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h8m, format din două şarpante, din care una
este uscată, eliminarea acesteia de Ia punctui de inserţie cu trunchiui, iar a doua necesită
reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1
în condiţii meteD nefavorabile.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=2Ocm h6m - eiiminarea ramurilor uscate din
coronameni
Spaţiul verde faţă bIoc — sc. 1, spre trotuar

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) 20-25cm h=4-5m — reducerea cu cca.1,5m din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bioc — sa 1, ĺateral stânga, parcare amenajată:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020cm hlOm — prezintă treimea superioară a
coronamerţtului uscată, eliminarea acesteia.
Spaţiul verde faţă bĺoc — sc.2:

-2 ex. BetuIa penduia (mesteacăn) e=2ocm h=8m — prezintă treimea superioară a
coronamentelor uscată, eiiminarea acestora.
Spaţiul verde faţă bIoc — sa 2, Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din voiumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) OŞOcm hlOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e=3scm h=lOm;

Bd. Rogîia E!abeIa nr. 47. cM pofll 050013, sectors Bucureşli, ROIPWÜ8
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-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Qcm hlOm — prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 030cm hlOm;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=30-35cm h8-1 Om.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.4, parcare amenajată:
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) @15-2Ocm h=6-Bm;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=25cm h9m;
-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-2Scm h8-lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m - eliminarea ramurilor uscate din

coronament;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu cca.1,5m din lungimea

ramurilor înclinate spre parcarea auto.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4, Iateral dreapia:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm hlOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=25cm hSm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 21=2Ocm h=5m — eliminarea ramurflor uscate din

coronament.
Spaţiul verde spate bioc — sc. 1:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Acersp. (arţar) śä=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) e=3ocm hlOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Qcm h=6m — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, etiminarea acesteia.
Spaţiui verde spate bloc — sc.3:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h7m.
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) =2O-25cm h=4-5m — eHminarea unui etaj de ramuri

în vederea ridicării coronamentelor şi elímínarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde spate bloc — sc.4:

-1 ex. Acersp. (arţar) 030cm hlOm.
Spaţiui verde spate bIoc — sa 4, parcare amenajată:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm hlOm.
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=5m — eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicărü coronamentului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă b!oc — sa 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) OlScm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sa 1, iaterai stânga, parcare amenajată:

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-2Scm h6-7m, uscate íOQ% (conform foto
anexată).
SpaţiuI verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=Bm, uscat 100% (conform foto
anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) =2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sc.4 — parcare amenajată:

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) =2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiui verde spate bloc — sc. 3:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=25cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Tuns gard viu:
- 25 mI Ligustrum sp.

Bd Regna Fabeta rw. 47, cod poşlal 050013, scdor5, BunntşU. Rn%ia

Ţei:021305S500i,t4016

hIlpiMww pmbm



Lucrăhie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teleĺon
021/252.77.89, int. 224), 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 cQnform 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
Bucurefl, în perioada de repaus vegetaťv a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

- tuns gard viu, se va efectua o dată cu Iucrările de toaletare/defrişare.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletăńlor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8 ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiui verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,în primăvara anului 2019.

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 verificărü 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 îI aťişeze,
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 emiterb.
ToaIetare - 42 ex.
Defrişare - 8 ex., uscate 100%;
Tuns gard viu

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-ţ'ňaflana POPA

9' Intocmit: Insp. P icopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1/:r%.';:.:..
Directia de Mediu

POMANIA
1911 2Dd sAoAToiM MOQÉUNÁ

JIUN ?39
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DQMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
-Dna
Str Sectorul 2,

Referitor Ia adresa d-ne inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1621879107.052018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.3380108.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str.
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 11.05.2018, s-a inventariat următowl
material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Łegea nr. 2412007, privind reglementarea şi
administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulteríoare 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 — ĺateraĺ stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului in
vederea evitärii producerü 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.
Spaţiul verde spate bloc — sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=6Ocm h13m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
SpaţiuI verde spate bloc— sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=7m,viabil toaletat, nu necesită Iucrări de intreţinere.
Łucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidente!or sau
a deteńorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, síguranţa bunurilor şi a persoanelor in 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.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, in xerocopie, Ia
aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECT' EXĚC•
Simo ?Ăaria Ŕ

e'eZu'ř' UI PMB
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Spre ştünţă:
- Dna
Str ‚ Sectorul 2

(Piantaţie de aliniament - Str. nr. Sectorul 2)
Referitor Ia adresa d-nei ‚ inregistrata Ia P.M.B cu nr. 1622015108.05.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.3430/09.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. nr ‚ vă comunicăm că Ia
veriflcarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privínd reglementarea şi administrarea spaţblor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Pĺantaţie de aliniament — fără număr poştal, vizavi de imobi/uI cu nr

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=Bm, prezintă scorbură profundă Ia baza
twnchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevedehlor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuándu-se măsuri de prevenire a accidente!or sau a
deteriorărü construcţiilor din iur şi a reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţüle necesare plantărü de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot đe pământ, cu diametrul minimumlcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie
đe specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, in urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare in
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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, in vederea veriticărü in Ieren a plantărilor
în compensare. n caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare

DIRECTOR E
Simona-Mari;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ..-

ROMANIA
flI ?ŮIS i sÄeArncu iMÇEu'4Á

37şiJN. 1018
CA TRE,

s.c
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1622356/08.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3432/09.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi Tn curtea imobilului cu nr. . din str.

vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 11.05.2018,
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
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr — parcare auto:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-eOcm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor in vederea evitării producerü de pagube materiale sau acc(dente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus avánd Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborh1 conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărh ramudlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 emiterü.
Toaietare — 2 ex.

DIREC
Simon
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
flIB ?OlB I RDATD:IM ‚flPREU,4A

DZ WN. 2019
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PURLIC
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari- preşedinte
Şos. Colentina nr. bI.64, sc.A2 şi sc.A1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui preşedinte Asociaţia de proprietari,inregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1622384/08.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3433/09.05.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 64, sc. A2 din şos. Colentina nr.. ľ, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 11.05.2018, 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 modiřicările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţíilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Pĺantaţie de aliniament — şos. Coientina faţă bloc 64, sc.A2, intersecţie cu str. Doamna
Ghica:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc — sc.A1:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) @30cm hlOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărh producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-25cm h4-5m — eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicărfl coronamentelor, împiedică accesul pietonal.
Spaţiui verde spate bloc — sc.A2:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 030cm h8m — prezintă trejmea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020cm hlOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) 020cm h8m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
Plantaţie de aliniament — şos. Colentina intersecţie cu cu str Doamna Ghica:
(faţă B.C.R).:

-4 ex. Populus sp. (plop) O=30-4Ocm h10-12m, uscate 100%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Bd. RegÉia EIabota nr 47, poşIaIO513. sodor5. Bucwe• Râi -- ľ
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Spaţiui verde spate bloc — sc.A2:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2ocm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorui 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 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 arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi fránte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor
adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederiLor H.CG.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 5 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfe!: 4 ex. în alveolele rămase Iibere în
urma defrişărh şi 1 ex. în spaţiul verde aferent blocului sus menţionat, in prima perioadă
optimă de piantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi oblig&ia de a 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. art4 din aceIaşi act
normativ.

Asoiaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
in 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 - 7 ex.
Defrişare - 5 ex., uscate 100%.

DIRECTO&EXECUTÎV,
SimonpÍÝtW\OPA

Intocmit: Inpp Pricopi Anişoara
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Directia de Mediu
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POMANIA
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?Nr. 3545, 296011622897, 1618132!

CĂ TRĘ
Ambasada Ungariei

Str. Jean Louis Calderon nr.63-65, Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1622897110.05.2018,
1618132/23.04.20018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3545111.05.2018, 2960/24.04.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situati în
curtea imobilului cu nr.63-65 (Ambasada Ungariei) din str. Jean Louis Calderon nr.63-65, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 16.05.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, 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 Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte Ambasadă:

- 4 ex. Abies sp. (brad) O=20-25cm h=5-6m, situate Iângă gardul dinspre stradă -

eliminarea ramurilor usca[e de Ia baza coronamentului.
- 1 ex. Abies sp. (brad) @45cm h=16m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din 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-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuändu-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
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 — 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana'ąj,,;z.

We. .t
ţ'X Intocmit:In . PricopiAnişoara

Red: PAJ3 ex.Íl7.05.20'.. j
— prezenlul an afost postńtpesđe- u PMO. 1/

pe data de o
Bd. Regha Etsabota nr. 47. d poştat 06C013. sector5, Bucureşb, Rom&,
Tel; 021.305.55.00
http:/ÂWM.pnb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
I1S-2D1S sÁR9TDlM 1MPEUNA

Nr.362211623541/ i ILLN ‘fl1q CATRE,
ADMINISTRATIA ĐOMENIULUI PURLIC

Şos. Eiectronicü nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - b-dul Basarabia, str. Baicului ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.6588/04.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1623541/11.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3622114.05.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XXIII anexat (însoţit de fotografiile
aferente), situaU pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 şi ale
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm executarea lucrării de defrişare
cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. exemplare arbori, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţHlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi 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 minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, astfel: 2 ex. în alveolele rămase Iibere în urma defrişării
şi 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaUe, in 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 de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verificărfl in teren a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 5599/14.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia 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 internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor intormaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Bd. flenina E(isah nr 47 nnd rw-,çta! nx1li çpanr R,,riirnçtPnrnni — I ..J"b. F GŁ?7F1



Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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.

Menţionäm că pentru arborele situat in plantaţia de aliniament din str. Alexandru

Donici nr.21, Direcţia de Mediu a emŕs avizul cu nr.31O1/1Ü.05.2018, menţionaţi în tabelul

cu nr. XVII, (privind defrişarea unui ex. Tilia sp. (tei) uscat 100%).
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2 ex.în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(1 RCTA Ę
DEMEDIUJ

Întocmit: Insp, Pricopî Anişoara

o

2Dm?
Red: P.AJ3 exJ23.05.2018
— prezentul aviz afost pnstat pe site- ul PMB.

pe data de

[
Bd. Reoina Elisabeta nr. 47. cod ncsţal 0500 l 3, sedor 5, Bucureşti România l I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1:
Direct ia de Mediu

ROMANIA
SMMIOWJ i,QQUNA

JZJUN 2918
CA TRE,

Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobîliar Sector 2

Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
Colegiul Naţional “EmiI Racoviţă"
Şos. Mihai Bravu nr.169, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.1696/07.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623624/11.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3623/14.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Colegiului Naţional « EmiI Racoviţă » privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în incinta Colegiului cu nr 169 din şos.
Mihai Bravu, vă comunicăm că 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 intraviianul Iocalităţilor, cu
modifjcările 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:
Incintă colegiu “EmiI Racoviţă ‘

-1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O=2Ocm h8m — prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
incintă colegŕu “EmiI Racoviţă'

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m, prezintă scorburi deschise Ia baza trunchiului şi
ciuperci saprofite, Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborH, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conĺorm 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.R. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.MB. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării & ex.
arbori tineri cu balot đe pământ, cu diametrui minimum 7cm şi înălţimea

Bd. Regha EIEabeIa nr 47. poştal O5l3, sedor5, BucureşU. Románia

Tel: 021.305.5500
http:iAwm.pmb.m

Nr. 3623116236241



corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în incinta Colegiului în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La fjnalizarea 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 teren
a plantăriior în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toalejare - 1 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona- POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1ł;:%.::.:.:..

Directia de Mediu .

ROMANIA
I9ls-2rnasÄPsAmp,M MPDEUNÄ

Nr. 3626116236901 37. IUN. 2018
CA TRE,

AQMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
Şos. ‚Sectorui 2,

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1623690/11.05.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.3626/14.05.2018, prin care soflcită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în plantaţia de aliniament din faţa
blocului din şos. nr. vă comunicăm că a 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 spaţfllor verzi din
intraviianul 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:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc'

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărU coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

- 4 ex. Juglans sp. (nuc) O=20-25cm h=3-4m;
- 3 ex. Aesculus hippocastanum (castam) O=20-25cm h=3-4m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiHbrul bioiogic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, 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 —7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaríanaPOPA

L1L

Intocmit: Insp PricopiAnişoara

*y i ĺRed: P.AJ3 ex./2305. k(ą' j r LQ/4J
— prezentul aviz afost pošfipďtPFMB. ‘I' O /
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘!l
Directia de Mediu .• .

ROMANIA
IqI 2OIS SÁPBAIOP,M iIPflEuNA

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul2
Spre ştflnţă:
- Dl
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1624176/14.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3771/15.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde, pe domeniul public în
dreptul imobilului cu nr vă comunícăm că Ia verificarea efectua[ă pe teren, în data
de 16.05.2018, s-a inventaríat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completăhle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde — domeniui pubżic, imobiJ cu nr

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Q?=2ucm hlOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 nu Fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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 Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EKSŮTIV,,.
Simona-Mariąh) POA ‚

/] - .ť' ‘ Intocmit: Ins ricopi Arnşoara

Red: P.AJ3 exil7.052018
— prezentul av aíosl postal pe sŕte- uI PMB. (1 (UN 7019data

Bd. Regha ElLsabela nr 47, poştal 050013, sed& 5. BUCUreŞU, ROn,&a
TeI: 021.305.55.00
http:lAvw,.pmbm

Nr.3771/16241761
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
.

ROMANIA
W1S-2D18 !5ÁpDÁmIM MPDEUŃÁ

Nr.2445/16126821 i UM 9913
CATRE,

Ľ,'
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1612682/02.04.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.2445/03.04.2018, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobiluiui cu nr. din str. vă comunicăm că, în
urma analizării documentelor existente Ia dosar

- cerere nr
- contract de Donaţie cu incheiere de Autentificare nr din 7;

- certificat de Deces nr.i Seria din
- pianui de situaţie cu marcarea arborelui ce urmează a fi defrişat;
- fotografii — 5;
- a verificărilor in teren din data de 16.04.2018;

- a analizării documentaţiei în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Protecţia Mediului din
data de 15.15.2018 şi conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, modificată şi compietată cu Legea nr.47,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Curte imobiI cu nr.

-1 ex. Ailanthus altissima (fas oţetar) O=3Ocm h=9m, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
gardul dinspre stradă şi Ia o distanţă de cca,3m faţă de clădirea imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului 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 deteriorărfl construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conlorm prevederflor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot đe pământ, cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in curtea imobilului în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018,
primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.2445/1/ 2018.

La finahzarea 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, in vederea verificării in teren a plantărilor
în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentu! aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECU
Simona-Mariana

Întocmit: Insp. Prcopi Anisoara

Red: P.A./3 ex/25.052018 08 JN j
— prezenlul aviz atost postaL pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •I1;:ş..::.:.

\/ Directia de Mediu
ROMAN IA

SAPBÁTOWM iMPPEUNÄ

Nr. 349116228311 1 l IL'N, 2U)
CA TRE,

A DMINISTRA ŢIA ĐOMENIUL UI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştUnţă:
-DI

Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Iancului nr. ‚ bI. 115, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1622831/09.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3487/10.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru interventia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 115 din şos.
Iancului nr. vă comunicăm că 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 localităţilor, 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:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.B:

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=2Ocm h=6m - eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
coronamentului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea cu cca.1 ‚5 m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
SpaţiuI verde faţă bĺoc — sc.B, spre trotuar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi în vederea evitărfl producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-4 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=25-3Ocm h=8-lOm, cu degajarea corpului de iluminat
public stradal;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=7m — cu degajarea reţelelor aeriene stradale;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=8m.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=1 Om;
-6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-1 1 m;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=1 1 m.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, Ia următoarele

specU de arbori:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B, spre trotuar

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă), trunchi O=25cm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza

flOCI AInc OCD — — Ii ct3 iI



trunchiului, Iipsă ritidom, inclinat spre carosabil, uscat 80%, (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=l5cm h=3m, degarnisit, fără aspect decorativ, (conform foto
anexată).
lgienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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-toamna), pentru a 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 asigurărh unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tänăr.

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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului sau, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia 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 proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare -20 ex.
Defrişare - 2 ex.,din care 1 uscat 80%;
Igienizare.

ĐIRECTOR EX
Simona-Ma

Întocmit Insp. Pricopi Anişoa'a
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Red: P.Afl ex125.CS.2018
— prezentul aviz afost puştat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .!1/2'\..;.:...
Directia de Mediu .

POMANIA
I SÁBÁTOIM MPPEUN

Nr. 3544116229321 . j

CĂTRE,
DJ

Str. 4, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1622932J10.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3544/1 1.052015, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr r din str.

-

‚ vă comunicăm că 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 spatiilor 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:
Curte imobfl cu nr ‚ Iângă gard:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale, Ia următoarele
specii de arbori:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=35cm h=lOm;
-5 ex. Acer sp. (arţar) O=20-35cm h=8-1 Om.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care
se află arborii, conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie
de protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în oriçe
perioadă a anului), 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.

Precizăm că administratorul Iegai 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 emiterii.
Toaletare —6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

-. Întocmit: Insp. Pricopi Ani.şosra

JN 7fled: PA./3 ex.125.05,2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
101* 2015! EAPOÂIOPrM iI.!p0 IUNÁ

Nr. 3546116226861
. • i \\.

CA TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă;
-Dna
Aleea ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Piatra Mare nr bI.7, sc.3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.1622886/10.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3546/1 1.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 7 din aleea Piatra
Mare nr vă comunicăm că la 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
modificăńle şi completările ulteńoare 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 — sc.3, Iateral dreapta:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului cu degajarea ramurilor care afectează faţada blocului (geamuri, balcon) în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3, Iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=2m, uscat 100%, (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arLB 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anulufl;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua cu respectarea prevederilor
adresei nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu1 pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU de material
dendrologic tânăr.

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

I (+0



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spatiul verde aferent blocului sau, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor 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 cadrul P.M.B, în vederea verificării in 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 iI afişeze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

Întocmit: Insp. Piicopi A;;işoara

Üü. J\I flJfl
Red: P.AI3 ex.i25.052018
— prezentul aviz alnst postat pe site- iiI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Directia de Mediu
ROMANIA

2918 w182OlBisÁpsÁTnnIMIMppEUN

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştünţă:
- DI
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Delfinului nr ‚ bI.D30, sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.6160127.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625082116.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953.3/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru żntervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului D30 din str. Delfinului nr ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaUilor verzi din intravi!anul 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;
SpaţiuI verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=llm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo netavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (cprcpduş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform arL6 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu ti atectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi trânte, operaUune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de 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 intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DJRECTOR EXECUIJY
Simona-Maq4'PbÇ

Întocmit: InspPrjcopi Anişoara

Red: P.A.i3 ox/25. 5.2018 Ą
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ri PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Zij Directia de Mediu ‘

ROMANIA
lR2GJ8 SÁATIM 1MPPEUNÂ

Nr. 3953.5116250821 .11. IL'N. 29
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Delfinului nr bLD1 1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa nr.6160/27.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625082/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953.5/17.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului D1 1 din str.
Delfinului nr vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 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
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din voumu coronamentelor şi eliminarea ramurior uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public Ia
următoar&e specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (artar) O=25cm h=Bm;
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bioc — trotuar:
-5 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=8-lOm

SpaţiuI verde spate bloc:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m - reducerea cu cca.1,5m din iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
SpaţiuI verde spate bĺoc — parcare auto:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m, inclusiv reducerea ramurilor în vederea

degajării corpurilor de iluminat public.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiibruI biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operauune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), 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.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

1 Ppn rktnht A7 fIfl1C O..... — ‚



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, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 12 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ilű7...:;
Directia de Mediu

ROMAN IA
191 201 B EÁORÁTOPIM LOEU1ú

Nr. 3953.8116250821 .1 t f UN. 213
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Fântânica nr. bI.203, sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.6160/27.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625082/16.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953.6/17.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui
d-Iui ‚ care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat
în spaţiul verde aferent blocului 203 din str. Fântânica nr vă comunicăm că 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 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 Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
SpaţiuI verde spate bĺoc — parcare auto amenajată:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI atişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiintarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 1 ex.

Întocmit: InsprPricopi Anişoara

Red: PA./3 ex./25.05.2018
— prezentul aviz alosl postat pe sits- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •11
zirtJ Directia de Mediu

ROMANIA
IYIO 3010 SÁOBM1)pIu ‘.‘PPEUN&

Nr. 3953.9116250821
111UM2913 CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr. bI.222, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.6160/27.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625082/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953.9/17.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluUonare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 222 din şos. Mihai
Bravu nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a
inventariat următorul mateňal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificădle 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:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm h=lQm - reducerea cu 1/3 din voIumu
coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=2Ocm h=4m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Plantaţie de alîniament — faţă bloc:

-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=20-2Scm h=4-5m — eliminarea unui etaj
de ramuri în vederea ridicării coronamentelor.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, Ia următoarele
spech de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25-3Ocm h=5-6m;
-1 ex. Acer sp. (aţar) O=3Ocm h=6m.

Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, spre trotuar:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specU de arbori:

-5 ex. Acer sp. (artar) O=25-3Ocm h=8-1 Om;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Ocm h=lBm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin

Pd Rpť&no Plknhotn nr A7 rt.lflm11 r,4nC 0 I I



frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu

ramuri uscate şi frânte, iar specia Popuius având iemnui de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc — aleea de trecere:
-9 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=7-Bm;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-35cm h=8-9m.

SpaţiuI verde spate — spre bloc:
-3 ex. Acer sp. (artar) O=30-35cm h=8-1 Om

Spaţiu/ verde spate bloc — parcare auto:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului

şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiaie sau

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

lgienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus

aitissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul bioiogic aI

acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorui 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 tăieriior, 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 iI afişeze,

în xerocopie, ia avizierui blocului sau într-un loc vizibil, pentw înştiinţarea tuturor iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —32 ex.;
Igienizare.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
lW2ÔIEç4BÁflIM I,PgFUNA

14. WN. 2018
CĂ TRĘ

A DMINJSTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ion Berindei nr.1, 1,1.5 22, Sectorul 2

Urmare a reverificării în teren, în data de 30.05.2018, în str. Ion Berindei nr bl.522
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 spaWlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc, sc.B (bătător covoare):

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=15m, inclinat spre trotuar şi carosabil - reducerea cu
1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl
de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=4Ocm h=13m, toaletat,învelit în iederă, prezintă scorbură
deschisă Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexaiă).
Spaţiul verde spate bloc, sc.C:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=4Ocm h=14m, lipsă ritidom pe cca.h
3m,început de putrezire a cilindrului central, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

Precizăm că administratowl Iegal al 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 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 12 ex.

Nr.
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arbori tineri cu balot de pământ, cu điametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocuiui, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dh-ecţia 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 proprietari are obflgaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 1 ex.;
Defrişare -2 ex. în declin biologic avansat.

‘iZJlIŁ 2018

Red: F.A./3 ex./04.06.2018
— prezentut aviz alnst pastat pe site- uI PMB.
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Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1614324/10.04.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.2630/1 1.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. ‚ vă comunicăm că, în urma
analizărfl documentelor existente la dosar:

- cerere nr
- contract de Moştenitor nr. din
- fotografii — 3;

- a verificărilor în teren din data de 16.04.2018;
- a analizărü documentaţiei in cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie şi Frotecţia Mediului din

data de 15.05.2018 şi conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, modificată şi completată cu Legea nr.47,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=SOcm h=lOm, înclinat, situat Ia o distanţă de cca.4Ocm faţă de
gardul imobilului cu nr.25 pe care-I afectează.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal 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.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în curtea imobilului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,
primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.2630/1/ 2018.

La tinalizarea Iucrărilor 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 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 valabiHtate 2 ani de la data emiierii.
Defrişare - 1 ex.

Intocmit: Insp.

Rsd: P413 ex.ĺ25O5.2015
— prezentul aviz a(ast posIaI pe sile- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1:.2'%::*.

Directia de Mediu ‘.‘• ..-.

ROMANIA
‚gIS 2016! kflBA7OPrlA IMPPEUNA

CĂTRE,
ĐI

B-dui ‚ Sectorul 2

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

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1621722/07.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3379/0B.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr din b-dul

vă comunicăm că 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
modificările şi completările ulterioare, kC.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaWlor verzi de 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:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=SOcm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea celor 2 şarpante uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Curte imobU cu nr.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=lOOcm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Plantaţie de aliniament — imobÜ cu nr

-1 ex. Populus sp. (plop) O=45cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor Iegali ai terenurilor astfel:
de către administratowl Iegal al terenului pentru arborele situat în curtea imobilului, şi de
către A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru arborele situat în
plantaţia de aliniament, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-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 spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureştil 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,
operaUune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Nr. 3379116217221
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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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie đe specie, astfel: 1 ex, în curtea imobilului cu nr.34
şi A.D.P. sectorul 2, 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului
de plantare nr.3379/1/29.05.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 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 verificărU 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 emiterU.
Toaĺetare - 1 ex.
Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp1 Pricopi Anişoara

1 ZIUIŁ,şw

Red: P.A./3 ex.129.05.2018
— prezenlul aviz atosl postat pe site uI PMB.

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMAN IA
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i&wNiÜlB
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorui 2

Spre ştiinţă:
-DI

Sectoru) 2,
- Asociaţiei de proprietari
Intrarea Abanosului nr2, bI.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1622794/09.05.2018 şi Ia
Directia de Mediu cu nr.3488/1 0.05.201 8, prin care soHcită emiterea avizului de specialitate
pentru interventia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din intrarea
Abanosului nr.2. vă comunicăm că 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 spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=8m;
-t ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=Bm — reducerea ramurilor în

vederea degajării corpului de iluminat public stradal.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=Sm, uscat 70%, (conform foto
anexată).
Spaţiuĺ verde spate bĺoc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=lScm h=3m, răsărit spantan, situat Ia o
distanţă de cca.3Ocm faţă de fundaţia blocului (conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) O=35cm h=13m, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă de
fundaţia blocului, pe care o afeclează, prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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

I,eIĺl
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat

sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic

rămas.
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. l Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării l3ex.

arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi inălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, in prima

perioadă optimă de plantare, În toamna anului 2018, primăvara anului 2019.
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, in vederea verificărü în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act

normativ.
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 locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare - 3 ex.
Defrişare -3 ex., dŕn care 1 ex. uscat 70%;
Igienizare.

DJRECTOREXĘQUflL'
Simona-Mařianá POPA \\

« v

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Rud: P.AJ3 ex129a5.2018
— prezentut aviz atast poMat pe site. uI PMD.

po data de
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Nr.3619116235691 IL WN 2018
CATRE,

ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC
JŞos. Electronicfl nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1623569/11.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3619/14.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str.

vă comunicăm că 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, privínd reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi dín intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveo)elor stradale din cadru) plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Pĺantaţie de aliniament —

-3 ex. Tihia sp. (tei) O=30-4Ocm h=10-llm — eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicărfl coronamentelor şi reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate
accentuat spre acoperişul imobilelor cu nr.49 şi 51 şi eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
PIantaţie de aliniament —

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi, Iipsă ritidom pe
cca.h 1 ‚5m şi cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

Bd. flegina EËsabeta nr 47. cod pcştal O5l3, sector 5, Bucureşti, Románia



ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. in alveola rămasă liberă, în
urma defrişării şi 5 ex, în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, in prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl 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 —3 ex.
Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTW,
Simona-Mariana POPA

‘.\ -

- Intocmit: Insp..fricopi Anşoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
19182018 sAoÁrco:M 1MP5EUN.1

1 Â. ¶Ut. ZUIB
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Nicolae Popa nr.5, bL3l — str. BaicuIui nr.61, bLBO, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.7120/09.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1624133/14.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3770/15.05.2018, prín care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaU în tabelul XXIV anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţipe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării
de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 11 exemplare arbori, astfel:

- 9 ex. arbori în declin biologic avansat;
- 3 ex. arbori, uscate 100%.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacumndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 57 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
biologic, în Iocaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente
blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor
arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector1 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 obligaUa 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 vă revin următoarele obflgaţii prealabile punerU în aplicare a lucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arbohlor 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţU;

I il

Nr.3770/1 624133!
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- informarea cetăţenhlor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei caiendaristice şi a intewalului 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 internet 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.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va ĺi sancţionată
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304J2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 11 ex., din care 2 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA

? Intocmit: Insp. Pncopi Arnşoara

Red: P.ÂJ3 ex.104.O5.2018
— prezentul aviz aIas poslat pe sile- iiI PMB.

pe dala de

Bd. Regina Elisabe!e nr. 47. cDd poştal 050013, sector 5. Bucureşti. Romănia



c

R
O

M
Â

N
IA

.

So
s.

E
le

ci
ro

ni
cě

i
nr

.
44

T
eI

:
02

1
25

2
77

96
,

F
av

:
02

1
25

2
79

7?
in

u
d

p
2

.b
si

Ĺ
u

rL
st

in
)

L

S
ec

ti
a

S
pa

ti
i

V
er

zi
,

S
er

e
si

rr
na

ri
r

In
ve

su
iti

i

E
V

A
L

U
A

R
E

A
S

T
A

R
H

D
E

V
ÍA

B
L

JT
A

T
E

A
A

R
B

O
R

IL
O

R
C

E
U

R
M

E
A

Z
A

SA
F

JE
D

E
F

R
ÍS

A
T

iI
N

S
E

C
T

O
R

U
L

2,
T

A
B

E
L

U
L

fl
IV

—
C

ar
ac

te
r

A
It

a
si

tu
at

ie
in

L
oc

al
iz

ar
ea

-
-

N
r.

.
‚

T:
p

de
sp

c
iu

is
tic

Ý
e

ca
re

ar
bo

re
ie

ar
ba

re
lu

i
in

A
rb

or
e

in
C

rt
.J

F
ve

rd
e

in
c

re
P

un
ct

ar
bo

re
-

A
rb

or
e

ne
ce

si
ta

Se
si

za
re

cu
ca

dr
ul

sp
at

w
lu

i
Sp

ec
io

A
rb

or
el

ui
de

ch
n

ot
o

se
af

la
V

ul
ne

ra
bi

l
Iu

i
-

us
ca

t
de

fn
sa

re
in

po
za

ve
rd

e,
bi

ol
og

ic
te

re
n

ar
bo

re
l

(d
w

m
e

re
qi

rn
dc

ď
ve

ci
na

ta
ti

tr
u/

cm
,)

ti
rg

en
ta

St
r.

Po
pa

G
ra

di
n

N
ic

oĺ
ae

,
n

bI
af

re
n
ta

c
is.

1
31

,
sc

2
de

Io
c

—
ro

da
ci

ni
le

Pr
un

us
ce

ra
si

fe
ra

15
cm

in
cf

ln
at

59
35

S
tr

P
op

a
G

ra
di

nc
N

ic
ol

ae
,

rn
‚

bI
af

er
en

ta
a

is.
2

31
,

sc
2

de
ĺo

c
ra

da
ci

nf
le

A
ila

nt
hu

s
al

tls
si

m
o

12
cm

in
cf

ln
at

59
35

G
ra

di
no

of
er

en
ta

on
s.

S
cu

or
ta

38
6

S
3

S
tr

V
id

in
n;

de
Io

c
su

rp
ot

o
U

m
us

m
in

or
2

0
cm

x

St
r.

A
Ie

x
35

-3
7

4
j
ş
r
i
t
z
p
r

—
oU

ni
am

en
t

tr
un

ch
i

Ti
Iia

cm
—

pu
tr

ed
42

14
R

o
o

R
O

M
A

N
1

A
M

U
N

JC
ÍP

IU
L

B
U

C
U

R
E

ST
J

C
O

N
SI

L
ÍU

L
L

O
C

A
L

A
L

S
E

C
T

O
R

U
L

U
Í

2
A

D
M

ÍN
!S

T
R

A
TÍ

A
D

O
M

E
N

JU
L

U
1

PU
B

L
JC

SE
C

T
O

R
2

-
fl

_
‘“

1
1i

u3

—
ş

‚
2%

')%
I

N
ct

M
t#

I
‘

;
1

C
,1

fl
c
tN

r.
2
k
lO

O
C

o
,t

d
c
a

N
l

0
3

L



o
o



o
o

Ľ
)

D
um

br
av

a
ai

in
ia

m
en

t
R

ep
re

zi
nt

a
un

5
R

os
ie

,
nr

st
ra

do
l

sc
or

bu
ri

A
ce

r
ne

gu
nd

o
60

cm
x

pe
ri

co
l

38
99

R
G

rn
di

na
St

r.
Pe

sc
ar

us
ul

ui
af

er
en

ta
an

s.
Pr

un
us

ce
ro

si
fe

ra
6

nr
.

de
lo

c
N

ig
ra

l2
cm

—
-

-
x

St
r.

T
ur

nu
lE

if
fe

I
3
5
4
0

7
nr

al
in

ia
m

en
t

sc
or

bu
ri

TU
ia

to
m

en
to

sa
cm

x
L

pu
tr

ed
42

04
R

•
R

an
i

ąm
po

rt
on

tc
,

p
re

ze
n
to

G
ra

di
na

ci
up

er
ci

lo
r

-
I

•S
tr.

B
ai

cu
iu

i
nr

af
er

en
ta

an
s.

pa
ra

zi
ta

re
pe

I
P

ot
cn

ti
ai

8
de

Io
c

tr
un

ch
i

Sa
lix

ol
ba

23
cm

x
pe

ri
cu

io
s

39
54

R
C

et
at

ea
nu

l
-

do
re

st
e

de
fr

is
or

ea
‚

de
oa

re
ce

r
fa

ci
?i

te
az

a
‚

pa
tr

un
de

re
a

G
ra

di
no

-
-

-
pr

in
ef

ra
ct

ie
in

St
r.

B
ai

cu
lu

i,
nr

af
er

en
ta

an
s.

ap
or

to
m

en
tu

i
9

de
Io

c
Pr

un
us

ce
ro

si
fe

ra
15

rm
da

ns
ul

ui
39

54
R

G
ra

di
na

St
r.

B
ai

cu
iu

Ę
nr

af
er

en
ta

on
s.

St
ro

m
b,

75
%

10
de

io
c

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

So
Iix

ol
bo

9
cm

I

-
us

ca
t

39
54

R
G

ro
di

no
P

ot
en

ti
al

St
r

B
ai

cu
iu

i,
n
r

af
er

en
ta

an
s.

pe
ri

cu
lo

s,
11

-
-

-
-

—
-

de
ío

c
Sa

lix
al

ba
16

cm
pu

tr
ed



o
o



o
o

V
a

/ľ
a;

2s
Jn

ite
nz

sp
re

C
O

nI
pC

IC
J;

uą
a
n

a
li

z
a

si
so

íu
ti

on
ar

e,
T

ab
el

ul
21

al
E

va
hw

ri
i

Sź
w

'żi
de

V
ia

bi
lit

aí
e

a
A

rh
or

il
or

ec
ur

nw
az

a
sa

fie
dc

/ii
sa

îi.
in

se
ct

or
ul

2,
pe

ní
ru

c
a
re

so
lw

ir
c
z
m

av
iw

re
aJ

cn
'o

ra
hi

la
.

V
a

nz
zd

tu
nz

i;n
.

D
re

ct
r

te
hn

ic
1,

ľ
í

iz
ć

A
ĺi

cu

&
‘ţ

S
cc

ti
c

SV
ŞŁ

7J
:

in
g.

G
us

e

D
ir

ec
to

r
Jn

g
.

C
'io

ah
ă

01
O

5.
20

]&
]n

to
cm

i;:
S.

V
&

(1
1

Jn
g.

ĺln
sp

.
S

i,n
io

nc
sc

u
Jo

an
a—

ĺ'7
or

ic
cz



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1/;:%..;.:
Dírectia de Mediu

POMANIA
gls 231S SÁnBÂTOĘ[M iMP

-- 14, IUN, 2018
Nr. 377211623904/

CĂ TRE,
DI

Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1623904/14.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.3772/15.052018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str. ‚ conform Contractului de Vânzare
Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr şi a Hotărârei Judecătoreşti nr, Definitivă prin
respingere apel, vă comunicăm că 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr.

-1 ex. Populus sp. (plop) Q=5Ocm h=18m, incastrat in gardul imobilului pe care I-a
deteriorat, cu vârstă înaintată, înălţime considerabilă şi esenţă moale a speciei, pericol de prăbuşire
peste imobilele Învecinate (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spatiilor 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 a
deteriorării construcţiilor din jur.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în curtea imobilului în prima perioadă optimă de plantare, În toamna anului 2018,
primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr3772/1/ 31.05.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunta 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 - 1 ex.

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex/04.06.2018 2 1(JAj
— prezenlul awiz afosl postat pe site- uI PMB. 20ţ9

pe dala de

Ii iľ

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd Reýna EEsabeta nr 47, cod pnştal O513, seciar 5. Bucureşe. Remăna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1?;:%.:::.:..
Directia de Mediu

ROMANIA
lOI8-2OIB SÁPDÁmO'M IMPPE,JN.&

11. IUN. 2018
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Şos. ‚ Sectorul 2,

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ mnregistrată Ia P.M.B cu nr. 1624850/15.05.2018 şi ia Direcţia
de Mediu cu nr.3852116.05.2018, prin care sohcită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aiiniamentui din faţa blocuiui din şos. vă comunicăm că 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 Iocaiităţilor, 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:
Plantaţie de aliniament — nr.:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumui coronamenteior şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiaie sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Piantaţie de aliniament- nr. faţă “Salon de Frumuseţe'

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m, prezintă treimea superioară a coronamentului, uscată,
ehminarea acestora.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in 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.

Întocmit: Insp.,,Ęricopi Anişoara

Red: P.A.13 ex.104.OG.2018 ţ f ŕ( ‚

— prezentul aviz atosl postat pe site- uI PMB. O1#
pe data de

I4l il

Nr. 3852/1624850/

DIRECTOR EXECUTIV,
Simcna-Mariana POPA

Bd. Regina EEsabeta nr. 47, cod poştat O5l 3, sector 5, Bucureşti, flomânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMAN IA
lIS-?OlR $ÄZ9Ar9;M UPDEUNA

- 11iüřt201&
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC -

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1624489/15.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3854/16.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Victor Manu r vă comunicăm că la
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 spaţülor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de 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 Muncipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament —

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=8m, prezintă scorburi profunde pe trunchi şi la bază cu
Iipsă ritidom pe h 2m şi cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiflor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărfl 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, in urma defrişărü şi 5 ex. în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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 in 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 — 1 ex. În declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECLLTIV,
- --$:mona-M (Jűna POs

1' :Ţ c Intocmit: Inpfricoi Anişoara

Jeí,? ; pei.íFMB. 1 2 !Uk 20w
hUp;/wnv.pmb.roRńzţiliililtpriit'&ja/ irectíVdirectia_mediuiavize_arbań_in_consuILare/avizearb iin eW(ultare.php, pe daia de

Nr. 3854/1624489/

Bd. AegŤna Elisabeta nr. 41, cad pcşţal O513, sector 5. Bucureşti, Ramána
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ńt PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
MiflI Directia de Mediu 1

ROMAN IA
19ţ0 3010 1sA170&TOpIM MPPUNÁ

Nr. 395211624946/ i L, WN. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI

Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Cristescu Dima nr.2, bI.214, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1624946/16.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.3952117.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de speciafltate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului sc. B, din str., vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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 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, sc.B — parcare amenajată:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc,— Iateral dreapta,sc.A parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop), twnchi O=45cm h=1 1 m, uscat 1 00%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=lQm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Ril flpninnFlkHntn nr 47 rnlr.ntIlflrďflh9 tn(tnrÇ



defrişărilor, în caz contrar apiicându-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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, prímăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor 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 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 avizuiui să iI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiintarea tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex.;
Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Insp.,,Çricopi Anişoara

Red: P.AJ3 exJO4.O62016
— prezentul aviz ainst postal ps site- uI PMB.

pe data de

Rd Renina FliçahHta nr 41 cM onstal O513. secţor 5. BucuresU. România điC'%. I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

—

CĂ TREJ
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1625082716.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953.4/17.05.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 66 din şos. Pantelimon nr.225, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2016, 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 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:
Plantaţie de aliniament — faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specH de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm;
-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=1 0-11 m;
-1 ex. catalpa sp. (catalpă) O=3Ocm h=12m — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=5m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate din coronament.

Spaţiuĺ verde faţă bloc, sc. 1:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=50-55cm h=1B-20m - reducerea cu 1/2
coronamentelQr în vederea evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin
prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate
specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto (Punct Trafo):

-2 ex. Populus sp. (plop) O=60-7Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate
specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Ailanthus altissima Çfals oţetar) O=30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin trângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiui verde spate bloc — parcare auto amenajată:

-3 ex. Populus sp. (plop) O=50-SOcm h=16-18m - reducerea cu 1/2
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate
specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Nr. 3953.4ĺ16250821
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Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto):

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=SOcm h=lOm, uscat 100%, (conform Íoto
anexată).
Spaţiuĺ verde spate bloc — parcare auto amenajată, (Punct Trafo:

-2 ex. Rcputus sp. (plop) O=45-SOcm h=14-lGm, prezintă scorburi profunde Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm), trunchi O=2Ocm h=5m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), evacuăndu-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-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărH ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului);

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

Precizăm că administratorul (egaĺ al 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 aplicándu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu
balot đe pământ, cu diametrul miniumum7cm şi ?năltimea corespunzătoare acestuia în
funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în tcamna
anului 2018, primăvara anului 2019.

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 cadrui P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor
în compensare. ln caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 15 ex.;
Defrişare - 4 ex., din care 2 ex. sunt uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- W)JŚPQPA

Întocmit: Insp. icopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •l••;%
Directia de Mediu

I POMANIA
‚OIB zoIaisApsÁmcIMiMpoEUN

14,LUN. ÎO

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. I Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr1
1625082/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953.10/17.Q5.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Sacheiarie Visarion ‚ vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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 modificările şi
completările uiterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriui 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Pĺantaţie de aliniament —

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=12m, prezintă scorbură deschisă Ia baza
trunchiului, Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=12m, inclinat spre trotuar, prezintă scorbură
deschisă pe trunchi, lipsă ciiindrul central, pericol de prăbuşire, sistemul radicular al
arborelui a dislocat pavajul de pe trotuar, făcând-I impracticabil (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriui 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 condiţUle 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar apflcându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrui minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 2 ex. în aiveolele rămase Iibere, în
urma defrişării şi 10 ex. în alte zone deficitare in vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 teren
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a plantărilor În compensare, În caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare —2 ex. în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
I ROMANIA

W!83UIB I SÄI7UÄTOPIM iMPPUflA

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. I Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-lui ‚ inregistrată la P.M.B cu nr. 1625377/17.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4025/18.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Laurenţiu Claudian ‚ vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 30.05.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.S.M.B. nrll4/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament —

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=llm — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicărU coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aĺiniament — imobil cu nr.30:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=8m, prezintă scorburi deschise, profunde Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în
urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

I I
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantăriior 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 - 1 ex.
Defrişare - 1 ex.în declin bilogic.

DIRECTQRflECUTIV,
Simona:Marianş, POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
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‚Y Directia de Mediu
POMANIA
gl€-2019 sABA1oQ'M iMPPEJNÄ

Nr. 4083.4116259841

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştíinţă:
-DI
- Sectorul 2,

- Asociaţia de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.98-i06, bI. D16, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs.,7507/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625984/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4083.4/21.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 016 din şos. Mihai Bravu
nr.98-106, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 30.05.2018, 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
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşii, avizăm:
Toaletare:
SpahuI verde faţă bloc — sc.A şi sc.B, părculeţ, parcare amenajată:

Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=1 1 m;
-1 ex. Acersp. (arţar) O=55cm h=14m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=355cm h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=1 1 m, inclusiv reducerea ramurilor

în vederea degajărü corpului de iluminat public stradal;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Scm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre parcarea auto.
Spaţiul verde faţă bloc — sc, C şi sc. D:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele spech de arbori:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=4Ocm h=1 Om;
- 5 ex. Tilia sp. (tei) O=35-4Ocm h=11-12m, inclusiv eliminarea drajonilor de la baza

t ru nch i u ri Io r.
Spaţiul verde faţă bloc — saC şi sc.D, parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-4 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-4Ocm h=11-13m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=45cm h=1 1 m.
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=45cm h=1 3m.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47cndpoştal O5i3, seclor5. Bucureşd, Románia —
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Spaţiul verde spate bloc:
-5 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=10-14m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc, sc.D:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=14m, situat în trotuar, Iipit de gardul imobilului
(fără număr poştal) - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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.

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 locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare —23 ex.

Întocmit: Ins . Pricopi Anişoara
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Directia de Mediu ‘.“

ROMAN IA
l98 2018 ISÁD9ÁTOOIM VEUNÁ

CĂ TRĘ
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. EIec&onicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

-

S.R.L. prin împuternicit -

Str. nr ‚ ‚ Sectorul 6,

(PIantaţie de aĺiniament - str, Mihai Eminescu .‘, Sectoruĺ 2)

Referitor Ia adresa d-Iui împuternicit aI Akcent Development S.R.L.
înregistrată Ia P.M.B cu nr.1627958/24052018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4327/25.05.2018, prin care soloicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în aliniamentul din str, Mihai Eminescu ‚ vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 30.05.2018, 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 modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament —

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.DP.
Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.7789, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţUle necesare plantărü 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 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.GMB. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă, în urma
defrişării, în str, Mihai Eminescu nr.108-112 în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aIin5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,

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. arL4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentu) aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.

Întocmit: Insp. Prîcopi Anişoara
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Referitor Ia adresa dvs., nr.9050/06.06.2018, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4786/06.06.2018, prin care sesizaţi că, în urma condiţiilor meteo nefavorabile din data
de 05.06.2018 s-au prăbuşit arbori pe raza sectorului 2, astfel

Plantaţie de aliniament - str. Titu Maiorescu nr -

- b-dul Ghica Tei nr. -

- str. Maica Domnului nr -

- str. Maica Domnului nr. -

Spaţiul verde - str, Grigore Ionescu nr.' -

vă comunicăm următoarele:
- potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiflor verzi

peteritoriul Municipiului Bucureşti, art.6, alin.4, pct.a cc în cazuĺprăbuşirü unor arbor,iramurĄ
datorită înregistrărâ fenomenelor meteorologice nefavorabfle, proprietarü /administratorü
Iegali vor acţiona de urgenţă prin scoaterea rădacinflor şi ridicarea materialului Iemnos
pentru descongestionarea zonet In Iocul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar
pentru arborä deterioraţi se vor aplica taieri de corecţie « şi H.C.G.MB. nr.114/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţülor de aliniament din
Municipiul Bucureşti.

Astfel, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor prăbuşiţi, aveţi
obligaţia plantării a 5 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile mai sus amintite,
în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), Iuându-se măsuri de întreţinere în scopul prinderii materialului
dendroiogic plantat.

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

Nr 4786/

1 arbore
1 arbore
1 arbore
1 arbore
1 arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarianďPdPA

Întocmit: InspĘ'ricopi Anişoara

Red: PAi3 ex.IO&.O5.2018
— prezsnlul avíz aĺosl postat pe site- uI PMB 2 !UN. 2Ü18pe đata de

I -

Bd. Regina EUsabeta nr 47, c poşţal OSWI 3. sectr 5. Bucnrel Rnn'ni



o
o



ŔOMÂN IA
I9I 2OT5SÄEÁTDWM iMpIuNA

CĂ TRE,
Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu"

B-dul Basarabia nr.37-39, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorui 2

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1625346/17.05.2018,
1627494/23.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4026/1 8.05.201 6, 4281124.05.2018, prin
care solicitati emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
incinta Complexului Sportiv Naţional «Lia Manoliu», conform Ordinului nr.'
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat
următowl matedal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi
completările ultehoare şi H.C.G.M.B. nr30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Aliniament de-a lungul aIeü - intrare în stadion din str. Maior Coravu:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor
vederea evitării producerü de pagube materiaíe sau accidente prin frângerea şi
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specfl de arbori:

-7 ex. Tilia sp. (tei) O=30-4Ocm h=13-14m, inclusiv eliminarea drajonilor
trunchiurilor.
Clădire — sediu Complex Spodiv “Lia Manoliu"

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specU de arbori:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 050-6Qcm h12-15m;
-1 ex. Acer sp. (artar) O=35cm h1 2m;
-3 ex. Tilia sp. (tei) O=20-35cm h12-13m, din care 1 ex. este bitulpinal;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-4Ocm h14-15m;
-3 ex. Pinus sp. (pin) O=30-35cm h11-13m, doar eliminarea ramurilor uscate de Ia

baza coronamentelor.
-3 ex. Acer sp. (arţar) ®=30-5Ocm h=13-14m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h12m.

Vestiare pistă atletism:
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=SOcm h=14m, prezintă o şarpantă uscată 100%,

eliminarea acesteia şi reducerea cu 1/2 din Iungimea celor două şarpante.
Pistă altetism spre stadion:

-3 ex. Acer sp. (arţar) e=20-3ocm h11-12m, prezśntă treimea superioară a
coronamentelor uscată, eliminarea acestora.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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SaIă gimnastică:
-8 ex. Populus sp. (plop) e=4o-s5cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m, prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Zonă aruncător disc:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=55cm h14m - reducerea cu 112 din volumul
coronamentului şi elimjnarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Faţă parcare hotei:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=8Ocm hlGm.
Lângă cĺădire hotei — parcare auto:

-3 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h=18-20m - reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau acctdente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arbodi având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus avănd lemnul de esenţă moale;

-2 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e=25-3ocm h=12-13m.
Faţă intrare hotei:

-1 ex. Tilia sp. (tei) =45cm h=16m, înclinat spre acoperiş clădire „Recuperare" -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamen[ului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.
Aiee acces din b-dui Basarabia:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h14m, înclinat 25' - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, in vederea evitărü producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile.
Parcare auto spre b-dul Basarabia:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=55cm h=14m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele spech de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar) e=4Ocm h=13m, inclusiv eliminarea ramurilor de Ia bază

coronamentului.
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=55cm h=13m, prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-35cm h11-13m;
-1 ex. Acer sp. (artar) 030cm h=13m - prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină), bitulpinal h=13m;
-10 ex. Tilia sp. (tei) O=45-5Ocm h14-16m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=1 4m.

Bazin înot:
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=4Ocm h=12m;
-3 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=45cm h=14m;
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-1 ex. Acersp. (arţar) 050cm h16m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=4Ocm h=14m, format din 2 şarpante din care una este

uscată 100%, eliminínarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane1 reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissima (oetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h1-2m.
Zonă bacuri:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbod:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=1O-12m;
-1 ex. Duglas sp. (duglas) ®=4Ocm h=1 3m, eliminarea ramurilor uscate de Ia baza

coronamentului;
-2 ex. Pinus sp. (pin) O=3Ocm h12m - eliminarea ramuńlor uscate de Ia baza

coronamentelor;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=aOcm h12m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Clădire — sediu Complex Spodiv uLia Manoliu

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ocm h=13m, se sprină pe un alt arbore, uscat
100%, (conform foto anexată);

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=3Ocm h=13m, vegetează doar în vărf, fără aspect decorativ
(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm h=14m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Saĺă forţă (ţarc):

-2 ex. Acer sp. (arţar) 025-3Ocm h=12-13m, prezintă scorburi Ia baza trunchiului,
cilindrul central putred, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);
Lângă pistă aiergare:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=3Qcm h=13m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Acer sp. (ańar) e=6ocm h=14m, prezintă scorbură Ia colet, Iipsă cilindrul

central, cu ciuperci saprofite, înclinat 200 spre pistă, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).
Vesiiare pistă atletism:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=4Ocm hlOm, uscat 100% (conform foto anexată).
Saĺă gimnastică:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Ocm h16m, uscat 100% pericol de prăbuşire
(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (artar) =35cm h=12m, prezintă scorbură trunchi,, Iipsă cilindrul
central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Carpinus sp. (carpen) O=4Ocm h=14m, prezintă scorbură Ia colet, Iipsă
cilindrul central, înclinat 25° spre sală, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e=3ocm h=13m, prezintă scorbură Ia colet pe h
O,5m, Iipsă cilindwl central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Zonă arcuncător disc:

-1 ex. Celtis sp. (sămbovină) e=5Ocm h=12m, prezintă scorbură Ia colet pe h lm,
Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Carpinus sp. (carpen), bitulpinal h14m, prezintă scorbură Ia inserţia
tulpinelor şi pe trunchi cu h lm şi cilindrul central purred, pericol de prăbuşire (cQnform foto
anexată);

-1 ex. Acers sp. (artar) O=25cm h=lOm, uscat 100% pericol de prăbuşire (conform
foto anexată);

-1 ex. Carpinus sp. (carpen) O=3Ocm h13m, prezintă scorbură pe trunchi, pe h
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lm, Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3ocm h=6m, prezintă scorbură pe trunchi, pe h lm, Icilindrul

central putred, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Parcare hotel;

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) ®=3Ocm h=14m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului
Iipsă cilindrul central, pericoĺ de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=5m, prezintă scorbură pe h lm, în fereastră cu
deschidere 0,5m, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (artar) O=4Ocm h=14m, prezintă scorbură Ia baza coletului, Iipsă
cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e=3ocm h=14m, prezintă scorbură Ia baza coletului
pe h 1.6m, Iipsă cilindrul central, pericot de prăbuş(re (conform foto anexată).
Lângă ciădire hotel — faţă:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=llm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Faţă intrare hotel:

-1 ex. Carpinus sp. (carpen) O=45cm h=14m, prezintă scorbură Ia colet pe h lm,
Iipsă cilindrul central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (artar) O=4Ocm hl4m, în declin biologic avansat, cu ciuperci
saprofite, Iipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
AIee acces din b-dul Basarabia:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-55cm h10-14m, uscate 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Parcare auto spre b-dui Basarabia:

-1 ex. Acer sp. (artar) 050cm h14m, înclinat 30D, prezintă scorbură pe trunchi
(sună a gol), pericol de prăbuşire (conform fotD anexată);

-1 ex. Acer sp. (artar) O=6Ocm h14m, prezintă scorbură pe trunchi Iipsă cilindrul
central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);
Lateral dreapta alee acces din b-dul Basarabia (Iângă gard):

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) =3Ocm h14m, uscat 8O%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
Zonă bacuri:

-1 ex. Pinus sp. (pin), bitulpinal h12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată);

Lucrădle avizate se vor executa prin grija administratorului legal ai terenului pe care
se află arborii şi prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru
arborii situaţi în aliniamentul de-a Iungul aIeH - intrare in stadion din str. Maior Coravu,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcUilor din jur şi a reţelelor aehene, 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fÉ
afectat echilibrul biologic aI 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 asigurărfl unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţülor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorH Iegali ai terenurilor sunr răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuhlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aphcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.R. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 125
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în incinta Complexului Sportiv «Lia
Manoliu», in prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.4026, 4281/1/ . . 2018.

La f]nalizarea 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 teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act
normaţiv.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 76 ex.;
Defrişare - 30 ex., din care 16 ex. uscaie 80-100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

lntocmit: In . Pricopi Anişoara

o

Red: PA.13 ex.113.06.2018
— prezenlul aviz afosl postal pe site- uI PMB.

pe dala de

Bd. Regiia EIabeĹa nr. 47, cod poştal 050013, sedor5. Bucureşli. RDRiâiIa

TeI:021.305.55OO iiŁ 4016
httpihwą.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
•i1 ‘,......;...

.

ŘOMÂNIA
gI8-23l SerO:L ..rE:JNÄ

18. )UN. 2019

Str.

CĂ TRE,
DI

Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1627698/24.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4338/25.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr. din str.

vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 05.06.2018,
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
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:

‘ Curte imobU cu nr.:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=45cm h=13m, situat Ia o distanţă de cca.lOOcm faţă de

reţeaua de gaze - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărh producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului,
trotuarul şi carosabilul.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, 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 eflminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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-Majiâna POPA

c

tcl I

Nr. 4338/1627698/

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

0'
V'Ć

Red: P.AJ3 ex/D6O62018 j
— prezentul avz atost postat pn site- ul PMB 4. IUPJ. 2Bja

pe data do

Bd. Regina Eüsabeta nr 47, cod poşţat O5 I 3. sedor 5, Bucureşti, Româna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ii:\;
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Directia de Mediu

Nr. q W V3'
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament str. Gherghiţei nr.54, Sectorul 2)
Urmare a verificărifl efectuate în teren în data de 05.06.2018 in str. Gherghiţei nr.54,

s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritodul 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:
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr.54:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă,,

prin grija dvs.,conform prevederilor 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, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

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

r arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
\. corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în urma

defrişărfl, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

- j! j' Intocmit: Insp,-Ą'ricopi Anişoara

Red. PA/3 ex!15.O6 20(8 I
— prezentul aiz afost postal pe site- uI PMB
hltpii/www pmb.ruinstitutiilprtmarialdirectii;directia_mediwavtze_arbori_in_consultar&avize_arton ‚n_consuttare php pe data de

I I ÇbA I8d Rnrna Fhet nr 47 rnd nntI flI1l1li çprtnr Piintrpçt, Pnmna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

. wtt. LI1b

•1 •.

ŘOMÂNIA
I EIR 201 E 5Á0ĄflILĄ 1MPPEUNA

Str.

CĂ TRĘ
DI

Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1624122/14.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.3773/15.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de speciatitate pentru intervenţia
asupra arborilorsituaţi în curtea imobilului cu nr. din str. ‚ conform Contractului de Vânzare
cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr. vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 22.052018, 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr.

-1 ex. Populus sp. (plop) O=45cm h=5m, trunchi fără coronament, uscat 100% (conform
foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Ocm h=7m, prezintă scorbură pe trunchi, Iipsă ritidom, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborü, conform prevederilor 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 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.c.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaU pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 7 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi mnălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.3773/1/1 1.06.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării in teren a plantărilor
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 — 2 ex. din care I ex. este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA

Red: P.A./3 ex.Í1 1.06.2018
— prezentul aviz arost postat pe siie- uI PMB.

.

po data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
glg-2olg ÇÄZRĂTOPIM ÎLĂPflEUNÁ

ţ9.Wt. LU

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - b-dul Dacia nr.: .‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.7423/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625987/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4085/21.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluUonare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Dacia nr. (vizavi de sediul
Poştei Române), vă comunicăm că 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
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:
Plantatie de aliniament — nr

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=9m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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 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 Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA ‘%

Întocmit: f7P. Pricopi Anişoara

fled; P.AJ3ex,/lI.06.2018 ‘ţPL/C,p /— prezenlul avIz alosl postal pe site- uI PMB. R
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flfl.. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
4I M.( tĹ\‚ Directia de Mediu

ROMAN IA
lgIa.2n1a SAD&ĂTOIM VţEuI4Á

Nr. 4337/1627692] 9, WN. LiYÜi

CA TRE,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştHnţă:
- DI
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ inregistrată la P.M.B cu nr.1627692/24.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4337/25.05.201 8, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Iry, .: nr. ‚ vă comunicăm că, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu moditicările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea aiveolei:
Piantaţie de aliniament — imobil cu nr.

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=lOm, prezintă scorbură profundă Ia baza trunchiului, cu
Iipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa in regim de urgenţă prin gra
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărü construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile
necesare plantărh de material dendrologic tănăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, in urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü in teren a plantărilor
ín 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 — 1 ex.cu scorbură în decĺin bioĺogic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maşiana POPÂ

Întocmit: Inspţjricopi Anişoara

Red: P.A.i3 exJl 1.06.2018 t-7Ćj/ C01 l
— prezsnlul aviz afosi postat pe site- iiI PMB. f Y i t i i I

$ data de a ąuit 2018
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kiflJ Directia de Mediu
ROMANIA
Iglg2ola EÁnSÁŢOPIM iMPQEUNÂ

Nr. 4393116280911 19, UN. ZQia

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştUnţă:
-DI
Aleea ‚ Sectorul 2
- Asociaţia de proprietari
Aleea Avrig nr.14, bI.P6, sc.A)Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1628091/25.05.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.4393/29.05.2018, prín care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din
aleea Avrig nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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
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:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga, sc.A — parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=35cm h=1 2m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, eliminarea
unui etaj de ramuri şi a drajonilor de Ia baza trunchiului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=llm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.1,5m faţă de
fundaţia blocului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi reducerea ramurilor care afectează
faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţhlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

I II



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 obflgaţia, 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 —3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: In7opiAnişoara

1 5.IUN. 2018

fled: P.A.i3 ex./1l.O6.2016
— prezentul aviz atnst postat pe site- uI PMB.

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
nIs-2oa ÁnEÁmp,M MPPEUNA

LOiB
Nr. 4398116281801

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
Intrarea Serelor nr.1, Sectorul 4,
- Cimitirul “Iancu Nou"
Şos. Mihai Bravu nr.121B, Sectorui 2
- Asociaţia de proprietari
Şoş. Mihai Bravu nr.123-135, bLD11, sc.C, Sectorul2

Referitor Ia adresa Administraţiei Cimitirelor şi Crematoriilor Umane
nr.5596/23.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1628180/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.4398/29.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea Cimitirului «iancu Nou»
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiui
verde aferent blocuiui D 11, sc.C, (spate) din şos. Mihai Bravu nr.123-135, vă comunicăm
că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bĺoc D1 1, sc.C:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=45-SOcm h=16-18m, înclinate spre gardul Cimitirului
“Iancu Nou" - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelorîn vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având
coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având
Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc D 11, sc.C:

-1 ex. Populus sp. (piop) O=6Ocm h=18m, se sprijină pe gardul din beton aI
Cimitirului “Iancu Nou" (din şos. Mihai Bravu nr.121B) pe care -a deteriorat, pericoi de
prăbuşire peste clădirea amdministrativă şi morminte (conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) O=SOcm h=18m, Iipsă ritidom, în declin biologic avansat
(conform foto anexată);

Lucrăriie avizate se vor executa, prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

I da I



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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defriflrilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 12 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului D1 1 în
prima perioadă optimă de plantare, În toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 verificărfl 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 la data emiterfl.
Toaletare —2 ex.;
Defrişare —2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marisna POPA

Întocmit: Jnsp. Pricopi Anişoara

i5lUtîi
Red: RA.13 exJlI.06.2018
— prezentul aviz aĺnst pnstat pe site- ul PMB.

pe dala đe
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ri PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
I18 2018 SAEEMOOIĘ. iMEP E UNÁ

Nr.4395/1 6281 96 19. f UN. ZO8

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament din b-dul Basarabia intersecţie cu str, Baia de Aramă,
Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr. 8073/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1628196/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4395/29.05.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.20181 inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menUonaU în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în
aliniamentul din b-dul Basarabia Ia intersecţia cu str, Baia de Aramă (vizavi), vă comunicăm
că, În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi completările ulteńoare, ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi Întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor unui exemplar arbore uscat
100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija
dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă, în urma
defrişării, 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
verificărU în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl 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 inlernet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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, ţinându

b I .t I cb. II



se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată ct
ad.4, lit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian POPA

rt

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

1 5.IÜN. ÎUW
Red: P.A./3 ex.IO8.06.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- iiI

pe đata de

Bd. Reaina Elisabeta nr. 47. cod ocstal 05t013. seclnr 5. Bucuresti. Rnmůnia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
:‘‘•.% ‚.•..

Directia de Mediu
ROMANIA
1016 2016 IŚÁn0ÁTOIM 1I.IPgEUNÄ

13,ţU, 2018
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament din b-dul Ghica Tei nr ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8571/29.05.2018, înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4429/29.05.2018, prin care solicitaţi emíterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.
3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat in tabelul 1
anexat (însoţit de fotografüle aferente), situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei : ‚ vă
comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţflior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUior de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. Tilia care
prezintă scorburi pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă,pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrołogic tânăr, prin grija dvs., evacumndu-se masa Iemnoasă pentru a nu błoca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau
reţeielor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu diametrul miniumum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în
urma defrişărU şi 5 ex, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anuiui 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 obligaUa 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.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet 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, in timp util, despre executarea Iucrăńlor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fiuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţiie informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Nr.4429/
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare - 1 ex.în decün bio/ogic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

\o-

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

l 5.IUN. ÎD1B
Red: P.A.13 exJll06.2018
— prezentul aVi2 a(OSt postal pe site- uI PMB.

php, pe data de

‚tQ4

arŁ4,
verzi

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată cf.

privind Normele de protecţie a spaţiilor
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
gIa-2olBsÁpEArDIM MPPEUNÁ

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC

Şos. Electronicë nr.44, SectoruI 2

(Plantaţie de aliniament - şos. Pantelimon intersecţie cu b-dul Chişinău, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8332/24.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1628895/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4469/30.05.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelui 1 anexat (insoţit de fotografUle aferente), situat în
aliniamentul din şos. Pantelimon intersecţia cu b-dul Chişinău, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completărite ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaHIor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore uscat
100%.

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă,pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau
reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă, în urma
defrişării, 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.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a lucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arbortţu uscat avizat conform specificaţfllor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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 inteivalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

Nr.446911628895/ j9, LUR. 2018
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DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana POPA

.

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz đe specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată cf

privind Normele de protecţie a spaţülor

Red: P.A./3 ex./Il.06.2018
— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.

pe data de

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţh.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
ad.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate
Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

2 ani de la data emiterii.

!ntocmit: Jnsr. Pricopi Anişoara

1 5IUN. 2D18
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:.;:%.:.:i..
Directia de Mediu ““‘.‚..

ROMANIA
I9IS 7OISIÇÁOOÁTOO:M imsQEutJÄ

19WN. ZU1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sec torul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Dogarilor nr. şi n' ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 8220/23.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1628893/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4470/30.05.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografflle aferente), situat în
aliniamentul din str. Dogadlor nr şi nr vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaUilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare
cu extragerea răđăcinilor a 2 ex. arbori uscati 100%.

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material
dendrologic iânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa łemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau
reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi mnăltimea
corespunzătoare acestoa în funcţie de specie, în alveolele rămase Iibere, în urma
defrişării, 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.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerfl în aplicare a lucrărilor
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 Ia arborii avizaţi pentw defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet 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 instituţfl;

- 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

Nr.447011 628893(

i I
I I



pagina ořicială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
ań.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp.ricopi Anişoara

1 5.IUN. 2018
fled; P.A./3 exI1 l 052018
— prezenlul aviz afosl poslat pe site- uI PMB.

pe data de

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţiilor
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
‘t1UJ Directia de Mediu

ROMANIA
1018-2012 ISAPBAr02IM M0Eu1JA

Nr.4471116288921
. WR 7Ü1

CA TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrÁ4, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Gheorghe Ţiţeica nr. Sectorul 2)

Aeferitor Ia adresa dvs. nr. 8219/23.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1628892/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4471/30.05.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui conform cerinţelor şi
specificaiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaf în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în
aliniamentul din str. Gheorghe Ţiţeica nr. ‚ vă comunicăm că1 în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din
intravilanul Iocalităţilcr, cu modificările şi competăriIe ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi ale
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare
cu extragerea rădăcinilor unui ex. arbore uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr, prin grija dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau
reţelelor aeriene din jur

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă, în urma
defrişărU, 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.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile puneńi in aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborćki uscat avizat conform specificaţfllor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborek avizat pentru defrişare, prin publicarea
acestor informatii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oticială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

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

I 1*)



pagina oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţU.

Menüonăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată cf.
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. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari na POPA

G
DE MBj ŕn°

Întocmit: Ins. Pricopi Anişoara

o

i 5,WN. ZO8

Red: P.A/3 ex/1l.06.2018
— prezenlul awiz atost postat pe site- iI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
1018 2018 IÇÁCOÄrDOIM iVEUNÂ

Nr 4083116259841 LLJIĎ
-

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str. Matei Voievod nr.JZ&, bi.231, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs.,7507/14.05.2018, inregistrată ia P.M.B cu nr.
1625984/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4083/21.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiuI verde aferent blocuiui 231 din str. Matei
Voievod nr./îg, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu
modificăriie şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bĺoc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabiie, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=8m, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
fundaţia blocuiui;

-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) O=25cm h=8m.
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior înclinate accentuat spre trotuar, împiedică

accesul pietonal, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=lScm h=5m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=4m.

Spaţiul verde faţă bloc - scuar:
Reducerea cu 1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar,

împiedică accesul pietonal, Ia următoarele specii de arbori:
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m;
-1 ex. UImus sp. (uim) O=2Ocm h=8m;
-1 ex. Morus sp. (dud), multitulpinal h=8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;
-7 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1 ‚5m din iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=7-Bm - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilorînclinate accentuat spre parcarea auto.
Spaţiul verde spate bĺoc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m, prezintă scorbură superficiaiă Ia baza
trunchiului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării
coronamentului;

Bd. Regina Elisabeta nr. 41, cod poşlal O5Ol3 sedor 5, Bucureştŕ, Ramănia Io I



-1 ex. Prunus persica (piersic) O=2Ocm h=3m - eliminarea ramurilor uscate din

coronament.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), din care 1 ex. este bitulpinal O=2Ocm h=lOm

- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentutui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitărh producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,

în condiţii meteo nefavorabile;
-1 ex. Acer sp. (artar), multitullpinal h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre parcarea auto;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile şi eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiurilor.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:
Igienizare:

- eliminarea vegetaUei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Tuns gard viu:
- 25 mI. Ligustrum sp.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conřorm art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.GM.B. nr. 304/2039 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei 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 iI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —26 ex.;
Igienizare;

Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocm!t: Insp. Pricopi Anişoara

Red; P,A./3 ex./06.06.2018
— prezentul aviz arost pasta( pe site- uI PMS.

pe data de

r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI EUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
1818 2018 iSÄZOÄmOIM ÎMpEUNa

LB.IUN.2018 CĂTRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Eiectronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Judeţului nr.17, bL2O, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1624798/15.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr3853/16.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 20 din str.
Judeţului nr.1Ţ, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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
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:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar), multitulpinal h=lOm, prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia şi a unei tulpini uscate 100%;

-1 ex. Tślia sp. (tei) O=3Ocm h=Bm, prezintă treimea superioară a coronamentului
uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre faţada blocului;

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea faţadei blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga, părculeţ:

Reducerea cu 1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=Bm;
-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm h=1 Om;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil,

împiedică accesul pietonal, Ia următoarele specfl de arboń:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=7m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=l5cm h=3m — eliminarea ramurilor uscate din

coronament;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=lBm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitărh producerfl 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 avănd Ie moale;

____________________J __ _______

-

_____

Nr. 3853/16247981
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Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:
-1 ex. SaIix sp. (salcie) O=4Ocm h=1 1 m;
-1 ex. Acer sp. (arţar), bitulpinal h=lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm.

SpaţiuI verde spate bIQc:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m.
Reducerea cu 1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Uĺmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lQm.

Spaţiul verde spate bloc — alee trecere:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m — reducerea cu 1,5m din Iungimea

ramurűor încünate accentuat spre aleea de trecere;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre aleea de trecere,

cu degajarea corpurilor de iluminat public stradal, Ia următoarele specfl de arbori:
-2 ex. Acer sp. (corcoduş) O=20-2Scm h=4-6m;
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-6m.
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=5m; —

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=6m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga, părculeţ:

-1 ex. Robinia sp. (salcäm) O=lOcm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc — alee trecere:
-1 ex. Prunus sp. (cocoduş) O=2Ocm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=8m, uscat 90% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă 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:

- 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-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
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 specialitate privind execuţia toaletărflor şi

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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.

arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ait9 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

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



a plantăriior în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din
aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze,
in 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.
Toaletare - 25 ex.;
Defrişare - 3 ex., uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

2Ű!UN 207g

fled: P.A./3 ex.113.06.2018
— prezentul aviz alost poslat pe site iiI PMB.

pe data de

1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ý;:%..;::.

Directia de Mediu
ROMAN IA
1916-IUIS SÄPEÁPPM W ęlJN Á

Nr. 39532/16250821 8 IUN 2010
- CĂTRE,

AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Eiectťonicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str, Petre Antonescu nr.13, bL12, sc.1 şi sc.2, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625082/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953.2117.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 12 din str. Petre
Antonescu nr.13, sc.1 şi sc.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
05.06.2018, 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 modificările şi completăriie ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUior verzi de 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:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - faţă bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30-35cm h=9-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=8-1 1 m, inclusiv cu degajarea faţadei blocului;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Scm h=lOm, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamentului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aliniament - faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (ańar) O=45cm h=12m, Iipsă ritidom pe h SOcm, prezintă scorbură
Ia baza trunchiului, in declin biologic avansat1 peńcol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta (spre str. Nada Florilor):

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=2Ocm h=3m, uscat 80% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Ieřnnoasă pentru a nu bioca 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului
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Bucureşti, În perioada do repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 8
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel 1 ex.în alveola rămasă Iiberă în
urma defrişărU şi 7ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 verificărfl 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 avizierui blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare - 5 ex.
Defrişare - 3 ex., din care 2 ex. uscate 8O-100%.

Întocmit: Insp. Pj{copi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -1
Directia de Mediu

.

POMANIA
l9l 201S- s*bo:w MDEUNA

ÜW 101B
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Avrig nr.54, bI. 015, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.6160/2Ş.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625082/16.05.2018 şi Ia Directia de Mediu cu nr.3953.6/17.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru interventia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 015 din str. Avrig
nr.54, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a
inventariat următorul material dendrclogic 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. nr304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®45cm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerfl de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, sc 1:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar şi carosabil,
ła următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) ®15cm h=3m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020cm h4m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=lscm h=4m.

Spaţiul verde faţă bioc — iateral dreapta:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Acer sp. (artar) O=2Ocm h=8m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) e=2o-2scm h8-lOm.

Spaţiui verde spate bloc:
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Scm hBm.

Spaţiul verde spate bloc —parcare auto amenajată:
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3scm h=12m, inclusiv eliminarea drajonilor de Ia baza

trunchiului;
-2 ex. Morus sp. (dud) 020-25cm h8-lOm.

Spaţiul verde fatä bloc, sc.2:
-1 ex. Acer sp. (artar), bitulpinal h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O30cm h12m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) D=2Ocm h=4m;
-1 ex. Cydonia oblonga (gutui) O=25cm h5m;
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-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=1O-lBcm h=3-4m - reducerea cu 1,5m din lungimea,
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

-1 ex. Syringa vuIgaris (iiliac) O=lOcm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specüle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu ®=1-3cm şi h1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh 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 teritoriui Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de demoltare a matedalului dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efec[ua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de materia!
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni conform art. 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304i2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tănăr cu balot de pământ, cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, in prima
peńoadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304i2009,
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. arŁ4 din aceIaşi 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 - 21 ex.;
Defrişare - 1 ex., uscat 100%;
Igienizare.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\SJ Directia de Mediu
ROMANIA
IOli 3OI eÁrüniu I,EUNÂ

Nr1 4027116253171 8. LUR 2018
CA TRE,

AĐM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
-Dna

Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilornr.126, Sectorul2

Referitor ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625317/17.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4027/18.052018, prin care solicită emiterea avizului de speciaIitate
pentru intervenţia asupra arboreiui situat în faţa blocului din ‚ vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi dín intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Faţă bloc, în trotuar:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=BOcm h=14m, situat Ia o distanţă de cca.50 cm faţă de
fundaţia biocului - reducerea cu 1/3 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eľminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, 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 obiigaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îl afişeze,
în xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabiHtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1

DIRECTOR EXE6ŮÍ\
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMANIA
IOIB3018 sĂ?eÁrDiLĄ iVCEUNÂ

BJUN.2018
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală
Şos. Pantelimon nr, 27, Sectorul 2,
-DI

Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.110, bI.D2, Sectorui 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7507/14.052018 şi a Poliţiei Locale nr.6670/13.04201B
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625984/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4083.8/21 .05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului D2 din şos. Mihai Bravu nr.110, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 05.06.2018, 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 modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie & spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi
H.C.S.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiiior de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plan taţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B - părculeţ:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=2Ocm h=5m - eliminarea ramurilor uscate din
coronament;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică
accesul pietonal, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tiiia sp. (tei) 0=3Ocm h=4m;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=1 5-2Ocm h=3-5m, înclinate spre trotuar.

Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) 0=30-4Ocm h=8-1 1 m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri
de Ia baza coronamentelor;

-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=25cm h=1 Om, înclinat spre parcarcarea auto.

Iń- I
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată);

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=1 5cm h=5m, uscat 80% (conform foto
anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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
Bucureşti, 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,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defriflrilor, în caz contrar aplicándu-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 prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveolele rămase Iibere, în urma
defrişării, în prima perioadă optimä de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019,

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărfl 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 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 emiterfl.

Toaietare - 8 ex.
Defrişare - 2 ex., uscate 80-100%.

ĐIRECTOR EEGUrJy,
Simona-Mapf4íďPP&

% Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

fled: PAJ3 ex/1506.2018
— prezentul aviz atost poslat pe siIe- iiI PMB.
hflp:Jíwwwpmb.roiinslitulWphmańaldiraclWdirecliamediuiavizea,bod_inconsultar&avize_arbohjncnnsullarephp, pe data de

Bd. Regina Eljsabeta nr. 47, ted peştal 05W1 3, sectDr 5, Bucureşti, Románia I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;.:r%..::..

Directia de Mediu •1•

ROMANIA
l l8-2O18 SM3BÂTOnIM MPPFUNÁ

Nr. 4083.10,1625984/
atUR2O18 CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul3

Spre ştiinţă:
-Dna
Str ‚ Sectorul 2,
-A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7507/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625984/18.05.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.4083.10/21.05.2018, prin care transmite
spre soiuţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de speciaiitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr. din str. (aparţine A.F.i.),
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 05.06.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţhlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Curte imobiĺ cu nr.:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eiiminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,afectează acoperişul imobiiului, Ia următoarele
specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-1 Om;
-1 ex. Acersp. (arţar) O=25cm h=lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal ai terenului pe care

se află arborfl (A.F.I.), 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 arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eflminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a
reţelelor aeriene.

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 — 4 ex.

DIRECTOR E CUT',
Simona-Ma
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Nr. 4088/1626001/ )8jtţ 2018
—

CA TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari- preşedinte cU DI I
B-dul Lacul Tei nr.89-91, Sectorul 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.7422/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1626001/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr408S/21.05.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea blocului din b-dul Lacul Tei nr.89-91, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 05.06.2018, 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 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:
Plantaţie de aliniament — . -

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Curte interioară — imobil cu nr. 89-91:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=35cm h=12m, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de gardul
dinspre stradă;

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=55cm h=13m, Iipit de gardul din beton aI imobilului dinspre
stradă

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor Iegali ai terenurilor astfel : A.D.P.
Sectorul 2 (nr. de telefon 021/25217.89, int. 224), pentru arborele situat în domeniul public şi de
către administratorul Iegal aI terenului pentru arborii situaţi în curte ‚conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din
H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spatHlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se
poate executa în orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorü legali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operatiunilor, 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.CG.M.B. nr. 304/2009.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 3 ex.

DIRECTOR EXEÇÚW%.
Simona-Maflańâ POP&

‚A11 Ş? Întocmit: Inspprcopi Anişoara
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Nr. 4090.8116260061 8. IUN. 1ü1
CĂ TRĘ

Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2
Luiggi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştUnţă:
- Şcoala gimnazială nr.56
B-dul Pache Protopopescu nr.109, Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7427/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626006/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4090.8/21 .05.2018, prin care transmite
spre soluţionare cererea ŞcoIU Gimnaziale nr.56 privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.109 din b-dul Pache
Protopopescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte — faţă şcoală:

-5 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specU de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=35cm h=1 1 m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=9m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte — spate şcoală:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=BOcm h=18m, Iipsă ritidom pe cca.h 2m pe trunchi, cu
scorbură,încastrat în gard, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

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 deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl 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 avizuiui şi a tehnoiogiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea şcolii in prima perioadă optimă
de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl in 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 emiterü.
Toaletare - 7 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(t)
Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

fled: P.A./3 ex./15.06.2018
— pre2entul avz atost postat pe site- uI PMB.

pe data de
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Nr. 4187116264461

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dl
Str. Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Vidin nr.2, bl.50, sc.1 I Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-lui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1626446/21.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4187/22.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 50 din str. Vidin nr.
sc.1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/20071 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:
Spaţiul verde faţă bloc, sa 1:

Reducerea cu 112 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, carosabil,
şi faţada blocului, la următoarele specfl de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=8-lOm;
-4 ex. Acer sp. (artar) O=20-25cm h=8-lOm.

Spaţiul verde faţă bloc, sa 1 — Iateral dreapta:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m -
-2 ex. Acer sp. (ańar) O=25-35cm h=8-lOm;
-3 ex. Morus sp. (dud) O=20-35cm h=9-lOm.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 şi sa3:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm.
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=10-2Ocm h=3-4m - reducerea cu 1,5m din lungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde faţă bloc,sc.3 — Iângă trotuar

-1 ex. Prunus persica (piersic) O=2Ocm h=4m — reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Defrişarea şi extragerea rädăcinilor:
Spaţiul verde faţă bioc - str. Vidin nr. 1, bI.L1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12rn, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Tuns gard viu:

-20 ml. Ligustrum sp.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Bd. Regina Elisabeta nr. 41.cod poştal 05C013. seclnr 5, Bucureşti,Romănia l i I



Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.5 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 (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr;

- tuns gard viu, se va efectua odată cu Iucările de toaletare/defrişare.
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
defri$rilor, 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, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor 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 veriĺicării în teren
a plantădlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 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 emiterfl.
Toaletare - 18 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%;
Tuns gard viu.

Întocmit: Inspfricopi Anişoara

Red: P.A.đ3 exJl3062018
— prezentul aviz afost paslal pe sLte- uI PMB.

pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Ducureşti, România
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CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna

Referitor Ia adresele d-nei ‚ înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1626422/21.05.2018, 1626096/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4188/22.05.2018,
4095/21.05.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Caroteni nr. vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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 modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de 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:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=4Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează
acoperişul imobilului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
Plantaţie de aliniament — imobil

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm, uscat 80%, cu ciuperci saprofite Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Pĺantaţie de aliniament — vizavi

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-9m, Iipsă ritidom, h=1 ‚5m afectat de carii cu
scorburi, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantărfl de material dendrologic tânăr.
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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 speciafltate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 3 ex. în alveolele rămase Iibere, în
urma defrişării şi 10 ex, în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 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 - 1 ex.
Defrişare - 3 ex.,din care 1 ex, este uscat 8O%.

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

2818

Red: P.A13 ex.15O6.2O1B
— prezentui aviz atost pastat pe aiIe- iiI PMB.

pe data de

I I

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Rd Rpnina PIîçhpta nr d7 rrrlnnąfIfliYH9 ąrInrÇ R',r,,rnte



1:1:11
krrn

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;1ţ%.;
‘ţDflJ Directia de Mediu ::.

ROMANIA
IYISloiS I PBÄTCPI'4 iMUIU

Nr.4239/1 626910!

28.WN. 2010

cĂ TRĘ
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Parcuri: Ioanid, Dabija şi Izvorul Rece, Sectorul 2)

Aeferitor Ia adresa dvs. nr.7877/18.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1626910/22.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4239/23.05.2018, prin care solicitaU,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul I anexat (insoţit de fotografiile aferente), situaţi în
(Parcurile: Ioanid, Dabija şi Izvorul Rece), vă comunicăm că, în conformitate cu prevedeńle
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 exemplare arbori, astfel:

- 2 ex. arbori, care prezintâ scorburi, Iipsă ritidom, în declin biologic avansat;
- 1 ex. arbore, uscat 80-100%.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,

‚ în Iocaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente
blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole, parcare,parcuri) 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 apflca sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerU în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborelui uscat avizat, conform specificaţUior din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6181/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal & spaţiior verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibifltăţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

Bd, Regina ElisahsĹa nr 47, cod poştal O513. ssctnr 5. Bucuresti. flomána I i I I



- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, 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 oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art.4, IiŁb din Anexa 1 Ia H.C.S.M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriu! Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 3 ex., din care 1 ex, este uscat 80-100%.

ĐIRECTOR EXECUTIV.
Simona-

2IU

Red: P.AJ3 ex/13.06.2015
— prezenlul aviz alost poslal pe siIe- uI PMB.
htpJhwuůpmb pe daa de

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţfllor

POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Bd. Reqina Eflsabeta nr. 47. cnd pcşlal 050013, sector 5, Bucureşti, Pomăna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl(.%...2:

\$/ Directia de Mediu
POMANIA
191Q201B1$ÁPBÄTOPLIĄ iMPPEUNÄ

Nr. 424111627039/ ÜJUN 2018
CA TRĘ

ADMINISTRApA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorui 2

Spre ştiinţă:
-Dna

‚Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Sinaia nr.18, bI.16, sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1627039/22.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4241/23.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Sinaia nr.
sc.A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

Reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi
eliminarea ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h=2-3m;
-1 ex. Acer sp. (artar) O=25cm h=7m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=7m.

Spaţiul verde faţă bloc — sc.A - trotuar
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil,

Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Gm;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=lOm, înclinat spre trotuar şi carosabil - reducerea

cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — íateral stânga:

-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, având în vedere şi facilitarea pătrunderii
Iuminii naturale în apartamentele de Ia etajele inferioare;

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şl trotuar, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde spate bloc — sc.A:

- 6 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-25cm h=8-lOm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

1b1 Ppnjnn PIkbptn nr dl rndnnçtI flflhi qprlnr R,,niirpçti Prmini itt'. I I



materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=12m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde taţă bloc, sc.A:

-1 ex. Salix sp. (saIcie) O=25cm h=lOm, Iipsă ritidom şi cilindul central pe
cca.h=1 ‚5m, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Robinia sp.
(salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie 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 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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriIor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând1 în vederea asigurării unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoitare a materialuiui dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar apľcându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 21 ex.
Defrişare - 1 ex. cu scorbură în declin biologic

Igienizare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariá13óPĄ
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Directia de Mediu
ROMAN IA
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Nr. 4242116270741 . ‚ W. 2018
-

CĂ TRE,
Di

Str. ‚ Sectorul 2

(Curte imobil - ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1627074/22.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4242/23.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cunr.' din str.

conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de
Autentificare nr. ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
05.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spatfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiI nr.:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=14m, situat Iângă gardul dinspre stradă - reducerea cu
1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuňlor uscate, în vederea evitării producerfl
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperişul imobilului şi reţelele aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal a terenului pe care
se află arborele, conform art6 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 Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţhlor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni confQrm art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

Întocmit In . Pricopi Anişoara

Ređ: P,A./3 exJl5.O5.2018
— prezentul avíz alosl poslat pe site ul PMB

ţF,
pe dala de ‚u,4/ 2o;g

DIRECTOR
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Nr. 4278116274861
B1UN.2D18 CĂTRE,

Dna
Str. ‚ Sectorul 2

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

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1627486/23.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4278/24.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în curtea imobilului din str.

conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr. ‚ vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat
următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor ver2i din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de 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:
Toaletare:
Cude—imobilcunr.

-1 ex. Quercus sp. (stejar) 0=lOOcm h=16m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentuţui şi eliminarea ramurilor uscate, În vederea evitării producerii de pagube
materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperişul imobilului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aĺiniament imobfl

-1 ex. Acer sp. (artar) 0=65 cm h=8m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, Iipsă
ritidom, în deciin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorilor Iegali ai terenurilor astfei:
de către dvs, pentru arborele situat în curte şi de către A.D.P. sectorul 2 pentru arborele
situat în aliniament stradal, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü 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 (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratorii Iegali ai terenuriior sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Bd. Reqina Elisabeta nr 47. cnd pcştal 050013. seclor5. BucurasU. Rnmânia



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, A.D.P. Sectorul 2, are
obligaUa plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm
şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, asťel: lex. în alveola
rămasă Iiberă aliniament şi 5 ex. in alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2,
în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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, in vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul avjz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 1 ex.
Defrişare - 1 ex.în declŕn biologic.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‚7!
!ntocmit: Ins . Pricopi Anişoara

-ż

95 3M. tą

Red: P.AJ3 ex/l5.062018
— prezentul aviz aiost poslal pe sile- ul PMB.

pe dala de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România l S
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Directia de Mediu
f

.

POMANIA
I9lO2OIBISĂÍIBĂTOflRI MPflEUNA

.8,IUN. 2O8
CA TRE,

Direcţia Generală pentru Administrarea
Patrimonîului imobiiiar Sector 2

Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2
Spre ştUnţă:
- Grădinita “Castel"
B-dul Pierre de Coubertin nr.1, Sectorul 2,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.683/19.02.2018 şi Ia adresa A.D.P. Sectorul 2
nr.7875/18.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1627787/24.05.2018 şi la Direcţia de Mediu
cu nr.4331 .2/25.05.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Grădiniţei « Castel »

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
grădiniţei cu nr.1 din b-dul Pierre de Coubertin, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren1 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 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:
Curte grădiniţă - faţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=SOcm h=12m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=SOcm h=12m;
-2 ex. Populus sp. (plop) O=60-65cm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

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

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=3Ocm h=lOm, Iipit de gard - reducerea cu 1/2 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=llm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Curte grădiniţă - spate:

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, format din 2 şarpante din care una prezintă
scorbură, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=1 1 m, Iipit de gardul dinspre magazie;

Iż I
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-5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-4Ocm h=11-14m, lipite de gardul vecin;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=30-4Ocm h=11-14m, Iipit de gardul vecin.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte grădiniţă - faţă:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi pe cca. h lm,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Curte grădinŕţă - spate:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=8m,răsărit spontan, încastrat in
gardul din sârmă, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţUlor 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 ramuńlor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişăhlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 18 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea grădiniţei în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaUa 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
n ormativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 16 ex.
Defdşare - 3 ex.în declin biologic

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQPA

Întocmit Ins Pricopi Anişoara

n

Rad: PAJ3 ex/1906.2018
— prezentul aviz afasl postat pe site- uI FMD.

po dala da
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ::.
POMANIA
1915 2355 SÁnBÁTCnLM iMPPWNA

Nr. 4349116277771
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sec torul 2

(‘Plantaţie de aliniament din b-dul Basarabia intersecţie cu str, Baia de Aramă,
Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.8016/21.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1627777/24.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr,4349/25.05.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
b-dul Basarabia intersecţie cu str, Baia de Aramă (vizavi), vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, 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 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:
Pĺantaţie de aĺiniament — b-dul Basarabia intersecţie cu str, Baia de Aramă (vizavQ:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, prezintă treimea
superioară a coronamentului uscată, eliminarea acesteia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 teńtoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 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.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTO
Simoa

Întocmit: In . Pricopi Anişoara

fled: P413 ex.115O6,2018 /
— prezentul aviz afnst postal pe síte- uI PMR,

pe dala de ‘V 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl
Directia de Medíu ..‘ .-

l ROMANIA
l BIB-201 B EAPBATOPM IMPPWNÁ

Nr.4396/1 628194!
ŻOJUN%2O18 CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament din şos. Colentina, zona Kaufland (str. Doamna Ghica),
Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.8072/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1628194/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4396/29.05.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul I anexat (însoţit de fotografUle aferente), situaţi în
(plantaţia de aliniament din şos. Colentina, zona Kaufland (str. Doamna Ghica), vă
comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea
răđăcinilor a 5 exemplare arbori, uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuindu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 5 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,

‚ în Iocaţiile unde se execută defrişările în aliniamente, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 20181 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.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerU în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr 6181/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia 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 internet 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 drar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
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pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibifltăţile informatice şi
de decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art4, Iitb din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 5 ex., uscate 100%.

Red: F.A./3 ex./14.06.2018
— prezenlul aviz afosl postal pe site- uI PMB.

php, pe dala de

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţiilor

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmä: Insc. Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:
Directia de Mediu

ROMANIA
l gls-201 B sÁpDĂrDlM IMPPEUNÄ

?O.IUN. 2010

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Aleea Avrig, spate bloc C18, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.8433/25.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1629610/31.052018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4573/04.06.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul I anexat (însoţit de fotografUle aferente), situaţi în
aleea Avrig, spate bloc C18, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării
de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 exemplare arbori, înclinate accentuat spre
trotuar, pericol de prăbuşire.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
hiologic, în Iocaţiile unde se execută defrişările (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. ad. 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 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerU în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia 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 internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

I I

Nr.457311 629610!
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi consiđerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defrişare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţfllor

de Ia data emiterii.

fled: P.AJ3 exJl4.06,2018
— pre2ntuI av'z arost postal pe site- ut PMB.
hupJ/www pmb pe data de

ia

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

1

1. ‘ą
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-1
•
•
-
:.v

•
.

r
R

O
M

A
N

I
Á

—
lc:.N

et—
A

C
A

\č
R

O
M

Â
N

I
A

0
8

1
N

2
Î
ď

i
A

D
M

IN
IS

T
R

4
T

IA
D

O
M

E
N

IU
L

U
I

P
U

B
L

IC
S

E
C

T
O

R
2

S
c
.

Ë
lcrţru

n
icii

nr.
43

T
cl

1121
2

5
2

7
7

12/1)21
2
5
2
7
7
8
9

Fax
021

2
5
2
7
9
7
7

w
w

w
.iđn2—

hncnrcsIi.ro
c—

m
iI:

officeűađp2—
bucurestL

ro

S
ectia

S
patii

V
erzi,

S
ere

si
U

rm
arire

Investitiř

E
V

A
L

U
A

R
E

A
ST

A
R

II
D

E
W

A
B

IL
IT

A
T

E
A

A
R

B
O

R
IL

O
R

C
E

U
R

M
E

A
Z

A
SA

FIE
D

E
F

R
IS

A
T

I
IN

A
L

E
E

A
A

V
R

IG
T

abeI.
1

N
r.

L
ocalizare

T
ip

de
P

u
n
cr

L
o
caU

zarea
S

p
ecia

caraeieris,iciie
A

rb
o
re

in
A

rb
o
re

A
Ita

situatie
&

t.ĺF
o

to
sp

a
ü
z
s

verde
spatiu

V
nlnerahil

arb
o
reh

d
in

A
rb

o
relu

i
arh

o
reln

i
declin

uscat
in

care
terL

'!i
v
e
rd

e
iii

cadrzd
sp

atiu
lai

(dianzetrn,'c,n,
biolngic

(dc
(in

arb
o
rele

S
esiza

c
a
re

se
c
Ă

a
ierd

e,
v
c
c
in

a
ta

ti
in

a
U

b
n
e
/m

)
a
re

p
ro

p
arti

necesita
arboreie

-
scorbura,'Jisu

e
de

80-
d
ejflsare

in
D

(eirz)
H

(m
)

rW
p

u
tre

&
c
iu

l00%
reg

im
de

p
e
rc

n
rg

en
ra

A
leea

.lu
zg

Ín
g

rad
in

a
S

rradul
h

n
rarca

s
e
ta

c
e

Ţ
//ia

.vp
30

eni
25

m
A

rborc
F

ow
h/oczd,ąŕ

tliJi
Sos

%
iihcji

apkctzi
spre

C
J8

(:p
ae

B
ravu,

nr
6'—

73
!rQ

ÍZ
łtW

bloc)
2

.1/eeu
4

rig
fn

g
rad

in
a

S
n

ad
al

f;zírarea
S

C
JŰ

C
Ĺ

'
A

eer
sp

20
e,;z

15
m

.1rhore
F

o(o
hżoezd:,i

CIIII
S()5

A
fihai

apleeaŕ
spre

C
l8

(spaie
B

rtsvu,
IZT.

6—
73

flolztar
hżoc)

J_________________

D
iree!or

G
eneral,

ĺng.
C

'ioahö
D

änuţ
A

lexcąnclru
I)í;eo

;jT
eh

:zit:
l‚ĺ ‚h,

‚..

2
3
ju

201,8

Se/\W
eeĺië

S
ľS.1L

1
ĺ

(L
/:

2
ev

/nsp.
E

,.L
ć

-
o
rg

ia
n

a



n
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4861/1631372!

ŔOMÂNIA
)B18-201 B SABATOIM 1MDflFUNA

Spre ştUnţă:
- Dna

&IUN 2018 CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Str. Sectorul 2

Referitor ia adresa d-nei ‚ ínregistrată Ia P.M.B cu nr. 1631372/07.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4861/08.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in str. Icoanei nr. ‚ trotuar, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, 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, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Trotuaţtimobiĺ cu nr

-1 ex. Aescuius hippocastanum (castan) O=5Ocm h=7m, uscat 100% (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condhiile 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 avizului
şi a tehnologiei de speciabtate 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.

Fentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în plantaţia de aiiniament din str. Icoanei în prima perioadă optimă de plantare, in
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finahzarea iucrărilor de plantare conform artQ alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării in teren a plantărilor
în compensare. in caz contrar se vor ap)ica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de !a data emiterfl.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.

fntocmit: Insi»1Pricopi Anişoara

Red: P.AJ3 exJl4.,
— prszsnlu! aviz afost postal pe sito ul PMR.

pe dala de JUIIJ 2üţg

04

Ac%I ‘i

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarjanaOPA

Bd. Regina Elisabela nr. 47. cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI lf;:'%.;.:.:..

Directia de Mediu
ROMANIA
lgI2nlasAoeÁmmM iL'fl;EuJÁ

26. WN. ?U1B
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Str. Ziduri Moşi Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.9030/06.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1631925/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4931/11.06.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Oirecţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat pe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.&M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării
de defrişare acestui arbore care, prin poziţionarea sa împieđică accesul în imobil.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evactaidu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aedene din jur.

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 (raport de plantare de 6:1) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută
defrişarea (aliniamente/spatU verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare).

Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone
deficitare în vegetaUe din sector, 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.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţhlor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

l

Nr.4931116319251

Bd. Reqina Elisabeta nr 47. cod poştal ŮSl3. sedor5. Bucuresti. România Iźn I



Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art4, Iitb 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.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
POPA

Întocmit: JnsP.ďricoPi Anişoara

Red P.AJ3 exJl4062018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI FMB.

pe data de

o

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

Directia de Mediu
ROMANIA
tlS 2OT i sÂs4rnu iMPEUNA

!8.IUN ‘LUia

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament — b-dul Ghica Tei nr. şi nr. Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.9002/05.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1631929/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4932/11.06.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs.1 şi menUonaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat pe
raza Sectoruĺui 2, vă comunicăm că, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării
de defrişare a 2 ex, arbori cu scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de materiai dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuidu-se masa )emnoasă pentru a nu b)oca căile de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1) cu diametrul minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în alveolele rămase Iibere
în aliniament, 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
verificărü în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aphcare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborele avizat 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 instituţU;

- informarea cetăţenitor, 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 publicärea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

I I

Nr.4932/1 631929!

Bd. Reuina Elisabeta nr 47. cnd ncslal fl5Ćl 1 sectnr 5 Rijniirssti RnmMi



Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

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 tedtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 2 ex.în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(4

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

75k. lt
fled: P.AJ3 ex/14062015
— prezentul aviz alast poslal pe site- uI PMB.

pe đa(a đe

Bd. Regina Elisabela nr 47, cod poştal D513, sector 5, Bucureşti, Rnmánia I I I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu •l

ROMANIA
1910 2010 i spUAm0;M Mpputfl

28. WN. 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. EIectronicü nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str. Aurel Vlaicu şi
şos. Ştefan ceI Mare intersecţie cu str. Lizeanu, Sectorul 2)

Referitor (a adresa dvs. nr.9031/06.06.2018, mnregistrată la P.M.B cu
nr.1631922/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4935/11.06.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menonaţi în tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat pe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că1 în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării
de defrişare a 2 ex, arbori, uscaţi 80-100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, . în Iocaţiile unde se execută
defrişarea (aliniamente), 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
verificărH in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica 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 specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr 6081/28. 07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborele avizat pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informaiice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- 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

I I

Nr.493511 631922/

Bd. Penina Plisahntn nr 47 rM nnslal flSmlA sednr5 fli,riirpçtk Rnşnnia



de Ia data emiterü.

DIRECTOR EXECUTIV,
Fana POPA

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex.14O62O1B
— prezentul aviz atosi postal pe site- uI PMB.
hflpJiwv,wpwb r4nslJlulJJpmańaldi,ectiVdirecIia_mediWavize_atoin_consullar&avizeaIboJi_incDnsuItaIe.php. pe dala de

Iei U

1

pagina oficială de intemet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defrişare — 2 ex., uscate 80-100%.

Bd. Reqina Elisabeta nr 47, d pcştal O513, sedar 5, Bucureşti, România
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ri PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •íi
‘.»iUiJ Directia de Mediu

ROMAN IA
lgIs-2QlS sÁneĂro'u IMDQEUNÄ

Nr.5044/16325121 18. iUN. 2013

CĂ TRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Str. Ghiocei str, Măgura Vulturului ‚ str. Zambilelor Sec torul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.8717/31.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1632612/12.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5044/13.06.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XXV anexat (insoţit de fotografiile aferente), situaţipe
raza Secloruíui 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale 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 cu extragerea rădăcinilor a 5 exemplare arbori, astfel:

-1 ex. arbore în declin biologic avansat;
- 5 ex. arbori, uscate 90-100%.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
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.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 11 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori în deciin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în Iocaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor
de joacălalveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad. 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 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punedi în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28. 07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţhlor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţië de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;
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- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de intemet a primăriei de sector1 in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţü.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren1
va fi considerată 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 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.
Defrişare - 5 ex., din care 4 ex. uscate 90-100%.

znj*
Red: P.AJ3 ex./19.06.2018
- prezentul aviz atosl postat pe site- ul PMB.

pe data da
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1
iI
\ZJ Directia de Mediu

ROMANIA
IQIS.2O1B i SMRĂTOnŤM IMPflEUNA

Nr.5047116328351 28, IUN. 2Ü1B
CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Alexandru ceI Bun - str. Seneslav Voievod
şi aleea Vergului Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.8432/25.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1632835/12.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5047/13.06.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabeiul XXVI anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţipe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării
de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 exemplare arbori, cu trunchiurile fisurate,
scorburi, în deciin biologic avansat.

Lucrăriie avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţeieior aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a 18 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (raport de piantare de 6:1 pentru arbori în declin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în Iocaţiile unde se execută defrişările (aflniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor
de joacălalveoie parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, 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 piantăriior în compensare, in caz contrar se vor apiica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoareie obligaţU prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţeniior cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficiaiă de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sectořč 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 inteivalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonai, prin publicarea acestor informaţii pe

Bd. Reaina Elisabeta nr 47. cod noslaI O5l 3. sector 5. Bucurssti. Rnmănia żt"" I I



pagina oficială de intemet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art4, 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 la data emiterii.
Defrişare - 3 ex.în declin biologic.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

t;n\
lntocmit: Insp. Pricopi Anişoara

1

$ŚUN. 2O3

Red: P.AJ3 ex.119.O62018
— prezenţul awiz ainsl pDslal pe sile- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
)1S-2flTB sABÂŢopItĄ iIr PEUNÄ

8.IUą2O1B
CA TRE,

Direcţia Generală pentru A dministrarea
Patrimoniuiui Imobfliar Sec torui 2
Luiggi Galvani nr.20, Sectorui 2

Spre ştflnţă:
- Şcoala Gimnazială “Grigore Ghica Voievod"
Str. Lăptari Tei nr2S, Sectorul 2,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7876/1 8.05.201 8, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1627799/24.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4335.7/25.05.2018, prin care transmite
spre soluţionare cererea ŞcoIH Gimnaziale «Grigore Ghica Voievod", privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea şcolii cu nr.23 din
str. Lăptari Tei, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 05.06.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi dín intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de 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:
Toaietare:
Curte imobil cu nr.23 — acces poartă (dinspre str. Doamna Ghica):

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1i2 din Iungimea ramurilor
înclinate spre aleea de trecere;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate spre trotuar, Ia următoarele specH
de arbori, împiedică accesul pietonal.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=4m;

Q -1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=5m.
Faţă CorpA:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m, Iipit de gardul imobilului;
-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Bcm h=12m.

Rond — Corp A:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m.

Faţă Corp A — intrare profesori:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm.

Corp A — hidrant 2:
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor Închnate spre trotuar şi carosabil, dinspre

str. Lăptari Tei, Ia următoarele specii de arbori:
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h=6-7m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=Bm.

Nr. 4335.7/16277991

I I



Faţă Corp B:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=9m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Faţă Corp B - curte şcoală:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Plantaţie de aliniament — faţă şcoală:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=55cm h=14m, prezintă scorburi Ia baza trunchiului şi Ia
inserţia şarpantelor, Iipsă cilindwl central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Igienizare:

-eliminarea vegetaUei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii şi prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru
arborele situat în plantaţia de aliniament, 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, astlel:

- 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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- 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.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua în regim de urgenţă,pentru
evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl
de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii Iegali ai terenurilor sunt răspunzători 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, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul miniumum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în curtea şcolii gimnaziale şi
A.D.P . sectorul 2, lex.în alveola rămasă Iiberă în urma defrişărU în plantaţia de aliniament
şi 5 ex. in alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă
de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 verificărU 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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 12 ex.
QekJsare - 2 ex., din care 1 ex, este uscat 100%.

DI$&Yôh'áflCUTIV,
SfMod$4lariďÁ POPA

ĺ Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

;t : mÇte. uI PMB.
http:/)ąw.pmb oRn1*fpr .arialdirectii/ďrectia..mediu/avize.arboh_irLconsultare/avize_arboń_in_consultare.php, pa data ds
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

02.[UĹ 2i
Nr. 5409/1635136! 2018

Cä tre

POMÂNIA
I9I82OţSISÄPBÁTOPIMRIP,EUNÁ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicü nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9763/14.06.2018, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.

Q 1635136/20.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5409/21.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventadat de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, 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 ş întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str, Petre Antonescu nr. 20, în aliniament stradal:

- 1 ex. Koelreuteria paniculata (oţetar galben) O 25 cm, H 15 m, în declin biologic,
scorbură, gol în interior

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerh de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

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. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori
în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi mnălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente
blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor
arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, 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 verificării

Bd. Aegina Elîsabeta nr 47, cod poştal 050013, seclDr 5, Bucureşti, Româna

ŢeI: 021.305.55.00
httpi/www.pmb.ro



în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabUe punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arboriior uscaţi avizaţi, conform specificaţfllor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şí
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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fiuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina
oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibitităţile 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.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, it. b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţIe a
spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti.

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

POPA

Întocmit,
Insp. Florentína POPESCU

DIRECTOR EXECUTIL4

Red. SB. 5 ex. 25062018
— prezentul aviz afasl postat pe site- uI PMS.

pe dala de

2 WN. îfl

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

TeI: 02130555.00 inţ. 4016
http://www,pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

OZWL ?OW
Nr. 5412116350921 2018

Către

il
ŔOMÂNIA
1918 20181 SÄPBÁTORIM MPPEUNÄ

J

uscat 100 %

- 1 ex. specie neidentificată O 18 cm, H 12 m, uscat 100%
Parcul Florilor, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată O 18 cm, H 12 m, uscat 100 %
Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20 cm, H
Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20 cm, H
Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 20 cm,
Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată O 20
Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată O 20
Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată 0 20
Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

- 1 ex. specie neidentificată 0 20
Parcul Cosmos, spaţiu verđe parc:

- 1 ex. specie neidentificată O 20
Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:

12 m, uscat 80 %

12 m, uscat 80 %

H 12 m, uscat 80 %

cm, H 12 m, uscat 80 %

cm, H 12 m, uscat 80 %

cm, H 12 m, uscat 80 %

cm, H 12 m, uscat 80 %

cm, H 12 m, uscat 80 %

020 cm, H 12 m, declin biologic, scorbură, scoarţă

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicii nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9765/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1635092/fl.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5412/21.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizuui de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat in Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografflle aferente), situaţipe raza

O Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Parcul Florilor, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 20 cm, H 12 m,
Parcul Florilor, spaţiu verde parc:

- 1 ex. Acer campestre (jugastru)
desprinsă de trunchi

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

TeI: 021,305.55.00
hflp:i/www.pmb.ro



Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:
- 1 ex. specie neidentificată O 20 cm, H 12 m, declin biologic, ciuperci

Parcul Cosmos, spaţiu verde parc:
- 1 ex. specie neidentificată O 20 cm, H 12 m, declin biologic

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor sau reţelelor aeriene 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 29 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru
arbori în declin biologic, 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).
Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în
vegetaţie din sector, 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, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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 intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinändu
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina
oficială de internet 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.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform ad. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare- l4ex.

DIRECTOR
Simona-Mat

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. 58.5 ex. 2506.2018 2 a IBW. Żfl
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod paşlal 050013. sectar 5. Bucureşti, Ramânia

ŢeI: 021.305.55.00 int. 4016
http:/ĺwww.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i
Direcţi1iu ROMÂNIA

1018 20181 SĂP8AŤOPIM MPOEUNÁ

Nr. 5413116350751 2018

O1IUL

Către
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr 9766/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B, cu nr
1635075/20.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5413/21.06.2018, prin care solicitaţi

O emiterea avizului de specialitaie pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi
specificaţieí adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectoruiui 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificădle şi
completările ulterioare, 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 alveolelor stradele din cadwl plantaţfllor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str. Chiristigiilor nr. 2, bI. P36, sc A, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată 0 25 cm, H 10-15 m, în declin biologic, uscat 100 %
Str. Chiristigiilor nr. 6, bI. P36B, sc A, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată 0 25 cm, H 10-15 m, în declin biologic, uscat 100 %
Zona Bucur Qbor, platbandă (latura Colentina):

- 1 ex. specie neidentificata 020 cm, H 10 m, in declin biologic, uscat 100 %
Str. Amiral lon Murgescu nr. 25, în aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 35 cm, H 10-15 m, scorbură Ia baza trunchiului
os. Iancului nr. 4, în grädina aferentă ansamblului de Iocuinţe, spate bloc:

- 1 ex. specie neidentificată 0 35 cm, H 15 m, în declin biologic, cancer, uscat 80-100%,
trunchi crăpat

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene 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

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pnştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Ramânia

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



plantării a 10 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru
arbori În declin biologic, 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/spaţH verzi aferente blocurilorilocurilor de joacălalveole parcare).
Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în
vegetaţie din sector, În prima perioadă optimă de piantare, în toamna anului 2018, primăvara
anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabiie punerfl în aplicare a Iucrăńlor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a aóorilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborü avizaţi pentru defrişare, prin pubiicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi
de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţeniior, 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 publicarea acestor informaţii pe pagina
oficială de internet 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.

Prezentui aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Culturii,
conform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificärile ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate Îfl prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare - 5 ex.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. SB. 5 ex. 25062018
— prezentul aviz alost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, România
ŢeI: 021.305.5500 int. 4016
http ://www, pmb, O

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria

Z9iU?i. 29b
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŘOMÂNIA
1910.20181 SÁOBĂTOPIM MPPEUNÁ

Nr. 4751,173611630485,1605978/

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2; E-mail : office@adp2-bucuresti.ro

Spre ştiinţă: ADP Sector 2 - Şos. Electronicänr. 44, sector2

Referitor Ia Iucrare : Racordare Ia reţeaua electrică pentru imobilul cu adresa poştală
în str, Ziduri între Vii -parc Rodica, sector 2, Bucureşti

fleferitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1605978/09.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1736/12.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1630485/05.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4751/06.06.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrărfl: Racordare Ia reţeaua electrică
pentru imobilul cu adresa poştală în str. Zirh,ri între Vii nr. 90-92-parc Rodica, sector 2,
conform documentaţiei depuse (C.U. . . ..J" din 07.10.2017, a planurilor anexate şi
Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. . -- emisă de Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare), vă
comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2018, s-a constatat că
Iucrarea se va executa pe o Iungime de 240m, astfel:

• din trotuarul str, Ziduri între Vii, viz-a-viz de nr. 68, prin trotuarul nr. impare, până
în parcul Rodica, Ia o distanţă de aproximativ 1 ‚5m faţă de Iimita gardului.

• în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
• Ia Iimita parcului sunt lex. Tilia sp.(tei) O Bcm, h 5m i lex. Morus sp. (dud)

O 58cm, h Sm, faţă de care se respectă SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane.
Condiţii de amplasare, obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul
arborilor de 1 m — 1 .5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

c:j distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
însotit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECLq4V
Simona-Mariana PGPA ‘>‘ ţ

&ů )‚
çN\\ “-

Red:P.R./3ex.JO3.O7.2Qprezj a fost pitte site-uI PMB
http www pmb avIze arborl In consultare/avlzearborl In consullare php pe data de

Bd. Regina Ełisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, seclar5, Bucureşli, Ramána

TeI: 021,3055500
http://www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞT ;lť7e..:)

Direcţia de Mediu
POMANIA
IOIB 2018!SÁPDAŤOPIM TMPPEUNÁ

Nr. 4978,173711632171,16059801

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şoseaua Electronicü nr. 44, sector 2
E-mail office@adp2-bucuresti.ro

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr 1, septor 1

Referitor Ia lucrarea: Execuţie racorduri de canalizare pentru imobflul Parcul Grădina
Icoanei, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1605980/09.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1737/12.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1632171/11.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4978/12.06.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Racorduri de canalizare pentru
imobilul Parcul Grădina Icoanei, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.

— din 25.01.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării
nr. i.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,
Avizele/acordurile deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării
efectuate pe teren in data de 02.07.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o
Iungime de 7,5m, astfel:

• racordul de canalizare, va fi perpendicular din conducta existentă în carosabilul str.
Jean Loius Calderon, din dreptul Teatrului Bulandra, SaIa Toma Caragiu, în
carosabil, până pe aleea pietonală, de Ia intrarea în parc.

• fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului Iucrării, în parcul Grădina
lcoanei.
In timpul executării acestei Iucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (existenţi în proximitatea traseului Iucrării) de lm — 1.5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţíi de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrărfl, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţUlor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănire&ruperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" în scopul menţinerii
distanţei faţă de arborfl din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul in care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5CO1 3, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.30555.00
http;//www.pmb.ro



Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrărfl, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia
solicitărfl revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

Menţionăm că în baza acestui aviz' nu se executä Iucrări de defrisare sau
toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii i este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insg91xaRASCA

o

Red:P.R./3exJ05.07.2018 - prezenlul aviz a fcst pcstat po site-uI FMB
http;Ywww pmb ro(institutiiprimariadircctiiídircctia mediu!avizo arbcri in consultare/avize_arborijnconsuttare.php pe data de
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l 918 ?l1l I SAnBÁTOPIM iMP EUNÁ

Nr. 5121,1735/1633003,1605981/
O5iuL 2D1

Către: CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2
E-mail office@adp2-bucuresti.ro

Spre ştiinţă; Administraţia străzilor - Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor Ia Iucrarea: Alimentare cu energie electrică pentru imobilul Parcul Sfântul
Ştefan, sector 2, Bucureşti

Referitor Ia cererea dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1605981/09.03.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 1735/12.03.2018, completată cu documentaţia înregistrată Ia
P.M.B. cu nr. 1633003/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5121/14.06.2018, prin care
solicitaţi avizul de specialitate privind executarea Iucrării: „Alimentare cu energie electrică
pentru imobflul Parcul Sfântul Ştefan, sector 2", conform documentaţiei depuse (C.U. nr.
81R/1591021 din 19.02.2018, a planuriloranexate şi Memoriuluitehnic, Clasarea NotificărU
nr. 9230/02.04.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizle/acordurile
deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificărfl efectuate pe teren în
data de 02.07.2018, s-a constatat că Iucrarea se va executa pe o Iungime de lOm, astfel:

• din CD 1803 existent în dreptul imobilului nr. 6 A din Piaţa Sfântul Stefan, va
subtraversa carosabilul i trotuarul pieţei, până Ia Iimita parcului.

• fără afectarea vegetaţiei existente în parc, în vecinătatea traseului IucrărU.
In timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă

de axul arborilor (existenţi în proximitatea traseului Iucrărfl) de lm — 1.5m, conform
prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane, Condiţii de amplasare.

Q Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului Iucrării, săpătura se
va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu
distrugă sistemul radicular aI materialului dendrologic. In timpul Iucrărilor constructorul va
Iua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau
altor mateńale în jurul twnchiului arborilor şi rănireaiwperea ramurilor arborilor prin
manevrarea utilajelor din dotare.

In cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi “modelată" in scopul menţinerii
distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul
radicular aI acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui
aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular aI
metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse Ia condiţii
meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 Iuni de Ia finalizarea
Iucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului
Iucrării, veţi avea oblig'äţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorfl
eventualelor prejudicfl produse prin prăbuşirea acestora.

Bd. Regina E5sabeta nr. 47, cod paştal C50013, sector 5, Bucureşti, Romănia
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Avänd în vedere cele constatate, vă facem cunoscut avizul favorabil execuţiei
Iucrărilor menţionate.

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterü prezentu)ui aviz, aveţi obľgaţia
solicitării revizuirü avizului înainte de începerea execuţiei Iucrărilor.

La finalizarea Iucrărilor aveţi obligaţia aducerfl terenului Ia starea iniţială.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de Ia data emiterii ęi este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:

InsP:;flAScA

o

Red:PR./3ex/Q4072Q13. prezentut aviz a fost postat pe site-uI PMB
http wwwpmb.ro/institutiiĺprimariadirectiidireclia rnediuavize arbori in consuItareiavize arbori in consultare.php pe data de

Bd. Regina Eiisabeta nr. 47, cod poştaI 050013, sector 5. Sucureşti, Ramănia
Tel: 021 3t5 S5.00int. 4016
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Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
191520181 SĂPDÁTOPIM ÍMPOEUNĂ

01UL 2r
Nr. 5411/1635084/ 2018

Către
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9676/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1635084/20.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5411/21.06.2018, 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, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat în Tabeiul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, aie H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind
amenajarea si întreţinerea alveolelor stradeie din cadrul plantaţfllor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea răđăcinilor:
Str. Galvani nr. 35, în aliniament stradal:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 35 cm, H 15 m, uscat 80-100 %

Q Intersecţie BIđ. Ghica Tei i Str. Oteani, în aliniament stradal:

- 1 ex. Acer platanoides (artar) O 40 cm, H 20 m, uscat 80-100 %

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, 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
piantării a 2 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare 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/aiveole parcare). Dacă spaţiul nu permite piantarea tuturor

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

Tel: 021.305.55.00
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arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, 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 verificării
în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabiie punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081128.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia 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 internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina
oficială de internet 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.

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 Munioipiului Bucureşti.

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

o

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 eÇO}2018
— prezentul aviz atost postat ps site- uI PMB.

pe data ds

Bd. Regina EtEsabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, BucureştĘ România

Tet: 021.305.55.00 int. 4016
httpJ/www.pmb.ro

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Direcbade Mediu
ŔOMÂNIA
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ADMJNISTRAIL4 DOMENIULW PUBLIC SECTOR 2
- Şbs7Eteclmnicünr. 44, SecWr2'

r

Referitor la adresa dvs. nr. 9764I14.06.2018, înregistmtă Ia P.M.B. cu nr.
1635133120.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5410121.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui aitore, conform cerinţeior şi
spatlcaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605115.052018, inventadat de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat în Tabelul ‘1 anexat (insoţit de fotogmflile aferente), siiuatpe raza
Sectoru!ui 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevedeńle Legii nr 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intmvilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ultedoare, ale H.C.G.M.B. nr.30412009, privind Nomiele de protecţie a spaţiulor
ţ,eäĽ de pe teritoriuł Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.. nr. 11412011, privind
amenajarea şi întreţinerea alveotelor stradele din cadrul plantaţiulor de aliniament din
Municipiul BucureşU, avizăm: .

-Đefrişare iu,sćbaterea rădăclnlt& - - -

SW. Petre Anoneśćú nr. 13, în aliniament stradal:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25 cm, H 15 m, în declin biologic, scorburä, gol in interior

Lucrăńle avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iúându-se măsuri de

-
- prnvenire a accidenteloťšeu deteńorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur..

Pentru repararea prejudiciului ađus mediului, Tn compensarea arborelui avizat pentw
ddrIare, conform H.C.G.M.B nr30412009 si—H.CG.MB. nr. 114/2011, aveţi obligaţia
.plantării a 6ex. arbore tânăr cu balot de pământ (rapod de plantare 6:1 pentru arbori

îndeclin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şiinălţime-corespunzătoare.diametrului
în funcţie de specie, în Iocaţia unde se execută defńşarea (aliniament&spaţii verzi aferente

blocuńlor/iocurjlor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea iuturor
arborilor, aceştia se pot planta in zone deficitare in vegetaţie din sector, in prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La

finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań. 9 alin. Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea verificădi

J .•.ş—_ L
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în teren a plantărilor în compenswe, În caz contrar se vor apľica sancţiuni cont art 4
aceIaşi act normativ.

Menţionäm că vă revin unnătoarele obrigaţ prealabiie punerü in apllcare a luaăzlbr
de đehişare;

mamarea cu vopsea a mboňlor uscaţi avizaţi. conform speciflcaţiîoŕ din adiesa
Direcţiei de Mediu nr. 6081128.072016; - - -

- informarea cetăţeriĚlor cu pńvhe ia ai'borii avizaţi pentru defrişare, piin picarea-
acestor informaţii fIe pe pagina oflda]ă de Întemet a administratomlui legal ai spaţiüor ves*
fie pe pagina oficială đe intemet a psimăriei de sector, în funcţie de posibilităţlle Wownabce şi
đedeciziafiecăr&insuh4ii; - -‘

-Jnformarea cetăţenilor, in timp util, despre executarea lucrăńlor de defrişam, cu
precizarea datei calendaĎstice şJ a intervalului orar în care acestea se vor executa, Fnăndu
se cont đe zonade acţiune şiflwcul aut&pietonal, pńn publîcama acestorinformaţii pe pagina ‚

oficială de inteńiet• a piimăňei -dë ctor, in fuńcţie de posibilităţilě informatiqe şi de decizia
fiecărei instituţii.

•
Menţionăm că existenţa neconformităţilortntm dateLe tmnsmjse şî ręalitatea din teren,

va fi cónsideratä intervenţie asupra aiborilor fărăa4Izde-specîaIitate.
Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de specialitate va D sancţionată

contomi art. 4, 11Ł b din Mexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiulor verzi de pe tedtorM Municípiului Bucureşti.

Prezentul aviz are tenen de valabihtate 2 ani de la data emitedi.
-Deĺdşare- lex.

- Întocmit
łnsp. Florentina POPESCU

- - ?

1 6.wL ‘r k
Acd. S 8. Sex. 10072015
—prezenlul aviznlo,Iposlatpesiia-iA PMB

çe data de

DIRECTCR EXECLmV,
Slmona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPiULUI BUCUREŞTI .3ť'v%:z...

DirecUa de Mediu
ROMANIA

— „tt t,. ţ16r

Nr. 5136116334441

‘CăWe -
ADMINISTRAŢM DOMENIULU1 PUBLIC SEGTOR2

Şoa EIecWonIcH nrA4, Sector 2 r

(Str. Verdlnr. 5, Sector2Ţ

RefeńtoĘ Ia adresa dvs. nr. 9236/07.062018, înregistrată la P.M.B. cu nr.
1633444/14.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5135115.06.2018, prin care sohcitati

• emiterea avizului de speclalltate pentru intervenţia asupra unui arbore, conform cerinţelor şi
speciflcaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventaiiaţi đe reprezentanţiî
instituţiei dvs. şi menţionaţi în Tabelul 1 anexat (Tnsoţit de fotograllile aferente), situaţi pe

• raza Sectowlui 2, vă comunicăm că, in conformitate cu prevederile Łegü nr. 2412007,
privind reglementarea şi ađministrarea spaţiilor verzi dĺn intraiIanuI IocaľităiIor, cu
modificădle şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind Nonnele de
protecţie a spaţiilor verzi đe.pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării
de defrişare cu extragerea rădăcinilor unui exemplar arbore, astfel:

Grădina aferentă blocului Ia nr. 5:
- 1 e Populus sp. (piop) O 25 cm, H 30 m, În declin biologic avansat cu

ścorbură ia bază.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producedi de evenimente cu urmăń

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-še masa lemnoasă pentru a nu bloca ăHďde acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repamrea pmjudiáului adus mediului, in compensarea arborelui avizat penhu
defrişare, conform H.C.G.M.B. nt 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (rapođ de plantare de 6:1 pentru arbori in declin biologic) cu
diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în tuncUe de specie,
în locaţia unde se execută defdşarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocuńlorRocuńlor de
joacălalveole parcare). Dacă spaşul nu permite plantarea tuturor arbońlor, aceştia se pot
planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadä optimă de plantare, în
toamna anului 2018primăÝrara ánu1üî2019. - •it•. -

La finaüzarea Iucrădlor de plantare conf. ad. 9 alin. 5 Anexa i ła H.C.G.M.B. nr
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadnil P.M.B, in vederea
vedficării in teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ań, 4 din ace)aşi act ďorrnativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţti prealabile puneni în aphcare a Iućrănlor

• de deťrişare:
- märcarea cu vopsea a arbońlor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa

Direcţiei de Mediu nr. 6ą81/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arbodi avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratowlui Iegal al spaţiilor verzi,

Bd. Roçira Eiabn &. 4?. cnd paşti 03W13. sedar 5, Etcsre. Roi*é

T&O2L3OS.5& -

hflpż&wwpnhru
%•



iie pe pagina oöcială de kitemat a primăriei de sector, în hmcĄie de posńtăţi1e informatice
şi de decizia ilecărei insbk*

- kifoanarea cetăţenilor, in timp util, despre executarea IuciiIor de đefrişare, cu
precizarea datei ca]endarisUce şi a intervalului omr in care aoestea se vor ececuta, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul autofpietonal. prin ps.tbcama acestor informaţii pe
pagina oflcială de intemet a pńmăńei de sector, in funcţie de poslbfläţile informatice Şi de
decizia Hecămi inslitu&

.

- .

Menţionăm că existenţa neconforĎiităţi Ior intre datele bansiiise şI reaHtatéa din
temn, va Il considerată interventie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectama çęior menţionate în prezeĄtul aviz de. specialitate va Il saricţionată
conĺcmi asŁ 4, R bďin Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, pdvinđ Noanéle deprotecţie a
spaţiilor verzi de pe teiitoňul Municipiului Bucureşti.

Pzezentul aviz are termen de valabUitate 2 ani de Ia data emite&
Dehişam-lex

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Maflana POPA

Întocmit,
Insp; Rorendna POPESCU

-

—
.. - . ..- -- -. —

r

fled.S.8.5 et tQ62O1ő
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUC ţEŞTI
•.• e.

Directia de Međiu -

ROMANIA
nt 2011; s1ba' á4pRnhld

Nr.513W1633441Ę. ..........2018 .• -.

- -‚_•—-_ — - -

ADWNJSTRA7IA DOMENIULUI PUBUC SECTOR 2
Şoa Electronicii nr.44, &ctor2

- (Slr. Sfäntul Petru Tei r.. Sector2)

Refeiitor Ia adresa dvs. nr. 9084/06.062018, înregistiată ;Ia RM.B. cu nr.
163344111&062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.513W15.062018, pńn care solichaţi
emitera aviailui de specialitate pentru inteivenţia asupra unui aibore, conform ceńnţelor şi
speciflcaţiei adresei Đirecţiei de Méđiu nr. 3605/15.05.2018, inventadaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs. şi menţionaţi În Tabelul 1 anexat (însoţit de fotograhile aferente), situaţi pe
raza Sectowlui 2, vă comunicăm că, Tn conformitate cu prevedenle Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravdanul Iocalitătilor, cu
modiflcăňle şi completăńle ulteńoare şi ale HĽG.M.B. nr30412009 privind Normele de
protecţie a spaţillor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizäm executarea Iucrăńl
de defrişare cu exkagerea rădăcinilor unui exemplar arbore, astfeL

Aliniamentul ztrăńi Sfântul Petru Tei Ia nr. 29:
- 1 a TiIia sp. (tei) D 40 cm, H 15 m, având scorbură.
Lucráńle avizate se vor executa pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuânduse masa Iemnoąsâ. pentru a nů bloca căile de. acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea conshucţiilor sau reţelelor aeńene din jur.

Pentru repararea prejudiciulůi adus mádiului, în compensama arborelui avizat pentru
defsişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 6 ex. arbori tineri

cu balot de pämänt (raport de piantare de 6:1 pentru arboń în declin biologic) cu
diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diamefllui în funcţie de specie,
in locaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi afemnte blocuńlorflocudlor de
joacăialveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta în zone deflckare in vegetaţie đin sector, in prima perioadă optimă de plantare, in
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizařéä Iucrăńlöťde pIantaréconfart. 9 âIin.Anexa1 la tt&G;M.B. nr.

304/2009, aveti obligatia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadmt P M B în vederea
verificădi în teren a plantăhlor in compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

.:

...: ađ, 4 din aceiaşi actnormativ. .

r -?
- Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile puneńi in aplicare a Iucrărüor•

de defnşare -- - -- -

- marcarea cu vopsea a arbonlor uscaţi avizati, conform specificatiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.072016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arbodi avizäţi pentru defrişare, prin pubticarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratowlui legal aI spaţ(ilor verzi,
fie pe pagina oficială--de intemet a primăriei de sector, în funcţie đe posibilităţile inforrnatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

Căke

Bd. Pegbn 9sea rw. 47sodpc$a(OQl3.sec& 5.8tnn, Ranb,Ia
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- informarea cetăţenilor. în &np utlI, đespre executarea Iucrăńlor de deîrişare, cu
pre&area datei calendadstice şi a intewatuti omr în care acestea se vor executa, ţinăndu
se cont de zona de acţiune şi flwwl aut&pietonal, pńn publicarea acestor infomiaţii pe
pagina chcială de intemet a pńmăń& de sector, în funcţie de posibhăţiIe informatice şi de
dedzia llecărei instituţii.

Menţionăm că éxistenţa neconfonnltâţâa între datele transmise şi malitatea din
teren, va fi considerată intervenţie asupra asborilor fără aviz dé specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in premntul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform äit 4, 11Ł b din Anexa 1 Ia H.C&MB. nr. 30412009, privind Nonnele de protecţie a
spaţiiłor verzi de pe teritońul Munidpiuiui ŔiţureştL -

Prézentul aviz are termeń de vaJabiMäte2 ani de Ia datáţemîteńi.
Defr4are - 1 ex. .

t V

D1RECTOA EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmiţ
Insp. Rorentina POPESCU

Red. S & 5 a 10052018
r • - •

— prezeotti aviz alosl poslal pe site- IJ) PMB / 6 Iiihflp J/mw.pmb roJinMiIolbJpr nanWdIrecIiUďrectlameWa*ze_a. oiJ.c .sWWr&avtoa,bod_in_cnsuIIaro php. pe drna da —
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PRIMĂRIA MUNICIP1ULUI BUCUREŞTI •I1,"%.%:z..

Direcţia de Mediu
- ... -ROMANIA

la

Nr..498W163214W J8IUL ZÜĘ•. :
CĂTRĘ -.

ADMINIsmApA DOMENIULUJ PUBUG
Şdś. ElectronicÎinr.44, Sectorul2

Spre ştiinţă: -

-D1
1Sectowl2,

- Asóćiaţiei de proprietari
Şos. Fundeni nr.231, bI. 11 4B, Sectowi 2

Referitor Ia adresa dlui . - i, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
163214811106.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nrA983112.06.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońior
situaţi în spaţîul verde aferent blocului 1 14B din şos. Fundeni nr.231, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2016, s-a
inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviianul Iocaiităţiior, cu modWcăńle şi compietările uiterioare şi H.C.G.M.B.

• nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

‚ Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteior şi elirninarea ramurilor uscate,
tn vederea evitării produčerii de pagube mateńale saú âccidente priii frângerea
şi prăbuşirea de ramud, în condiţii meteo netavorabile, Ia următoarele specii
de arbori: -.

Spaţiul verde spate parcare auto, Iângă gardul Stadionului ‘iuventus»
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-3Ocm h=8-1 1 m;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-25cm h=8-lOm;
8 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocrn .h=8-1 1 m.

Spáfiul verde aferent bĺoc spre parre .. . .

-1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) @=SOcm h=12m - reducerea cu
112 din Iungimea.ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;

-i

ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Qcm h=6m - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate. accentuat spre ţíarcarea auto şi eiiminarea
ramurilor uscate din coronament.

• Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de
telefon 021/252.77.89, int. 224), confárm arŁG pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
MunicipiuluiBucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara

l 3

Bd. Rena Dbea nr 47, C5l3. sedaS. Btnp,

Td02110&5500
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toamna), pentru a nu fI afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia
eliminădi ramunlor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa Tn orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căUe de
acces, luându-se măsud de prevenire a accîdentelor sau a deteńoräńi

• constwctjilor din jur şi a reţelelor aeńene.
Prećizăm că administratowl IeaI aI terenului este răspunzătôr de

- supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuńlor4i a peisoan&or în zona
operaţiunilor, respectarea prevederiIor avizului şi a tehnologiei de execuţje a
tăierHor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni ćonform ađ. 6. pct 8 din Anexa
nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009. - -

Asociaţia de proprIetari are obligaţia. caimeđiat după primirea avizului să
îI afişeze. in xerocopie, Ia avizierül bfocului sau într-un Ioc vizibiI, pentru
înşUinţarea tuturor locatanlw. -:

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 anî de Ia data emiterii.
Toaletare — 14 ex -

D!RECTOR EXECUTIV,
Simona-MarÎana POPA

-•
ÎntocmiQj7. Pdcopi AnÎşoarajoq.ô

.Ý.

e

-

• -

Rad; RAJG ex49.2018
- - - - - - -

— prezentul aviz Mnst paslat pe site- ti PMB - — . -

—

-

-- hUpi/wwwpmbroflnsWuUdma&ąecW&&rnedWaÝizea,boflcarWaWzůwboWkćaaphp, pe dala
de • - - -.
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: PRIMĂRIÂ MUMCIPIULUI SUCUREŞTI 1ţ\::tZ;
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Direcţia de Mediu
• POMANIA

%lflL. b.ai

-

-——-- -

CÂTŘĄ
m

SectomŰ a
Spreştiinţt
-A.D.P.Sectorul2
Şos. Electronicii nrA4, Sectoml 2 -.

(SIr. Lúigi GalvanÎ i Sectorül 2)

Referitor Ia adresa dva, înwgistrată Ia P.M.B cu nr. 1632052108.062018 şi Ia
DirecŞa de Mediu cu nsÄ93W11.062018, prin cam solicitaţi emheiea aviaikii de
specialitate pentru intervenţia astm arboiilor situaţi pe terenul din str. Lúi@ Gałvani nr.35,
teren propdetate pdvată cänfomi Testamentului cu Incheiere de Autenbficaw
r i, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe temn, in data de
18.06.2018, s-a inventańat unnătoml material dendrologic pentru care, ín confomiitale cu
Ľégea nr. 24/2007, pńvind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din inhavllanul
IocaHtăţilor, cu modîcăńle şi completările uherioare, H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind
Normeie de pmtecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti şi HC.G.M.B.
nr.1 14/2011, privind anenajarea şi întreţinerea .ąlveolelor stradale din cadwi płantaţîlor de
aliniament din Municipiui Bucureşb, avizäm:
Toaletare:
Teren—imobiĺcunrs5:

-1 e Pcpukis sp. (plop) O=5Ocm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul
comnamentului în vederea evltăíîi pmducerii de pagube ríátedale sau acadente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentúl de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specĺa Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şI extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aüniament — ímobÎl cu ni35:

-1 ex. Popuius sp. (plop) O=45cm h=12m, uscat 100%, peńcol de prăbuşire (conform
foto anexată).:

Igienizare,

eiiminare vegetaţie spontană: «

- reprezentată de Iăstari aparţinând spechlor Ailanthus altissima (oţetar), Robinia sp.
;ţşatcm), Pwriuásp. (corcoduş)cu e=1-Scm şi h=1-15m (conform foto anéxate).

.j - conform arucolutui 1 din H.C.G.M.B. nr.121/2010, aveţi obligaţia sáluaţi
măsunie ce se impun în vederea asigurării, salubnzării şI igiernzări. terenului. — —

Lucrărie avizate se vor executa prin grija administratowluVpropdetanilui legal al
terenului pe care se afIă aitorele şi vegetaffa spontană şi prin grija A.D.P. Séctowl 2 (nr. de, -

telefon 021/252.77.89, int. 224), pentw arborele situat în plantaţie de &iniament,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de, --

prevenire a accidentelor sau a detenorăni constwcţiilor din jur şi a reţelelor aenene, 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 teńtońul Municipiului
• Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arbońlor (prîmăvara-toamna). pentru a nu fI
r

_________________________________

-- [ Í-_
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ateđat echllbwl Nokgic aI acestora (cu ëxcepţia ellnbiăiä iamuMor uscate şi frânte,
opwaţiime ce se poate executa în ońce peńoadă a 3H114

- jaťwsrea zónei se va executa căt mai as%d, îi vedeiea äsigurădi unui ďamat
sănătos pitu cetăţeni şi a condlţâlor oplbiie de dezvaltaxe a mateńalulúi đendwlogic
räia -

-

- dełdşarea şi extragetea rădăcinilar se vor elecba peits evitarea pmducerii de
evenimente cu unnăd nedoihe şi crearea conar necěswe plantăsń de material
dendntânăr.

. -

Precizäm cä adrninisfltonWpmpiîebnd• Iegal aI teiawt& este răspunzător de
súpiaveiema execuţiei Iucrărĺlôr, siguranţa biáiiior- şi a peisoandor in zona

• opeiaţjimllo; iespectärea- prevedeńlor aviwkÝ şi a Wmologiei de spedalitate prMnd
execuţia toaletăiilor şi deĺrişănlor, în caz contjar aphcându-se sancţmi canfoim art 6, pct 8
din Anexa sr. 1 Ia Hfl&MR nr. 304/2009

Penhu iefacema tondului veget&, in dompensasea aboelui uscat, avizat pentw
debişaie. conform prevededlor H.C.G.M.B. nr. 30412009, P sector 2 are cbllgaţia
planturü unui e aiborn tânăr cu balot de păm&it. cu diametuI minimum •-7cm şi
ínăjtünea corespunzătoar acestuia in funcţie de spede, bi alveola rămasă Ilberă, in
urma defişădi, in prima peńoađă optimâ de plaráwe îi toaima anukii 2018, prinăvaia
anuţuí 2019. .

- 1

Ia tżia&area Iucrădlor de plantare conform ait9 akt5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi cbbg4a de a anunţe Direcţia de Mediu tb cadnd P.MS. îi vederea verihcării în teren
a plantănlor in compensare, ln caz contrar se vor apilca saiflizii conf. artA din aceIaşi act
no

Piezentul aviz are termen de vaţabilitate 2 ani de Ia data emiteii.
T&ebże - 1 ex.;
Defdşare - 1 ex., uscat 100%;
Igenímra

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-Marîana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .3.r%;;:::...
-i ttrJ :-
%JAJ Direcţia de Mediu ? ..

POMÂMA
-: - 7D11 11 Uzi1DnsĄ l'.=ţuL

Nr..4933116319191
CĂTRĘ

•

- : ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC
- Şos. Electronicü nrAţ Sectorul 2

Spre ştiinţă: .-.‘ -.

Asociaţia de proprietari - .

Str. Grigore MoisiI nr.1O, bI.8, sc.1 Sectowl 2 :

Referitor Ią adresa dvs. nr.8785104.06.2018, înregistratä Ia P.M.B ću nr.
1631917/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.493W11fl6.2018, prin caŕe
solidtaţi emiterea avizulűî de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 8 dÄn str. Grigore Moisil nr.1 0, vă —

comunicäm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a
inventariat următowl matehal dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, 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 spaţiulor verzi de pe terhoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiüi verde faţă bioc, $0.1:

-1 ex. CeItis sp. (sâmbovină) ®=25cm h=1 lm -. redučerea cu 1/3 din --

volumul coronamentului şi eliminarea- ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
tamuń, în condiţii meteö nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 — Iateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=llm — reducerea cu 112 din Iungimea
ramurilor care aíectează faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ddicării coronamentului;

- Reducorea cu 112 din Iungimea ramurilor care afecteazăfaţada blocului,
Ia urmätoarele specii de arbori: • ...-Ĺ

-1 ex Morus sp (dud) ®=25cm h=5m, - - -

-1 e Prunus persica (pierstc) O=2Ocm h—5m,
‘-1 é. Ulmus sp. (uIm) O=35cm h=12m — reducerea cu 1/2 din-Iungimea

ramurilor care afectează faţađa blocului. - -- - -•-- -. -.

Spaţiui verde faţă bloc, sc 2 — Iângă trotuar - - -
1 éx. Populus'sp. (plop) O=5ocmh18ń1 2 reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau

accidente

prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele.având coroĄamentul.

• -z L..s»_fl—O
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de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având
Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde faţă bioc, w2 — alee Wecere:

-1 ex. Mows sp. (dud) ®=3Ocm h=7m — reducerea cu 1/2 din Iungîmea
ťamurilor Tnclinäte accenkiat spre aleęa dě trecere.
Spaţîui verde faţă b!oc, sc2 !ateml dreaptrn

- -1 ex. liIia sp. (tei) O=5Ocm h=14rn — reducerea cu 1/3 dîn volumul
-

-. coronamentului şi eliminarea ramudlor ůscate, iń vederea evitäńi produceńi de
pagube mateńale sau acddente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramud, în
conđiţii meteo nefavorabile şi reducerea cu 112 din lungimea ramuńlor care
aíectează faţada bloculuL -

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 — Iáĺeral stânga:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńloŕ

uscate in vederea evitării produceńi de pagube materiale sau acciđente prin
frângerea şi prăbuşireat de ramuń, în condiţHtmeteo nefavorabile; Ia
următoarele specii de arbori:

-5 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) @=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (trasin) @=25cm h=1 Om;
-2 ex. Mows sp. (dud) ®=20-25cm h—8-1 Om;
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=25cm h=1 Om;
-1 ex. Ailanthus aitissima (fals oţetar) @=25cm h=1 Om;
-1 ex. Ce)tis sp. (sămbovină) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) Đ=2Ocm h=5m - reducerea cu 1/2 din

kingimea ramurilor care afectează łaţada blocului.
• Dęfrişarea şi extragerea rădăclnllor:

Spaţiul verde faţă bioc, sc. 1 — Iateral dreapta:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) @=2Ocm h=3m, uscat 1 O0% (conform foto

anexată).
Spaţiui verde faţă bloc, sc.2 — Iateral dreapta:

-1 ex. trunchi, fără coronment O=3Ocm h=6m, uscat 1 OO% (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de
telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

-. b?oca căile đe acäes, ‘luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, áśtfel:

• -.

- toaletarea se va executa conform• art.6 pct. 6 din - Anexa 1 Ia
H.C2.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verżi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bio!ogic aI acestora

(cu excepţia eliminării ramurĺlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului); .

.aEeia nt 4d Cl3, ser 5.

•

•
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea
producerii de evenîmente cu ‘urmări nedońte şi crearea condiţiilor .necesam
plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că adminishatowl legal aI terenului este răspunzător de
• - supravegherea execuţiei Iucrărilor, sigurar4a bunuńlor şi a persoanelor în zona

• operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate -

privind execuţia toaletărilor şi defr4ă,ilor, în caz contraraplicându-se sancţiuni
conform art 6, pct 8 din Mexa nr. t Ia H.CG;M.B.. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborHor uscaţi,
— avizaţi pentru đefiişare, conĺorm prevedenlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia plantării 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
mińimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,
în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în

- toamna anului 2018, primăvara anuluî 2019.
La flnalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B.

nr 304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. in
vederea verificădi în teren a plantăńlor 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
îI afişeze, în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
în$iinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
• Toaletare -20 ex.

Deĺńşare-

2 ex. uscatę 100%. • -

DIRECTOR EXECUTW,
Simona-Mariana POPA

• •.-•.•r - .
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Nr.493Wl631776 16. IUL 30b
CĂ TRĘ

Administraţia Cimitirelor şi Crematoriflor Umane
Intrarea Serelor nrfl. Sectond 4

.r S7
.‘: . -r:—; :•

Spre şUinţă
-01
Str. - 2,

- - - CimitiM Co4entina
Stt Retnvíerii nrA, SedonĂ 2

Referitor la adresa dlui - ‚ inregistrată la P.M.B cu nr.1631flW08.062018 şi !a
Direcţia de Me&u cu nrA9aOll Ł062018, prin care solicită emiterea aviwlui de specialitate pentrulntervenţja

asupra aiborelui situat in Cimîtirul Colentina,- 3, locul de veci nri i, conform
Actului de Concesiunei • vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in
data de 18.062018, s-a inventadat următorul material dendrologic pentrú care, in conformîtáté cii
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţior veni din inflvUanul localităţflor,
cu modWicănle şi completăńle ulteńoare şL H.C.G.M.B. nr30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teńmńul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Defrişarea şi extmgerea rădäcinii:
AdiacentloculuÎde ved nr.

- 1 ex. Mows sp (dud) O=3Ocm h=lOm, situat in imediata apropňere a Iocului de veci,
afectează lucrarea funerară (conform foto anexată).

Lucmrea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija a&ninistratowlui Iegal
aI terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei
nr.6081/28.07201 6 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C..&MS. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munidpiului Bucureşti, évacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteńorării conshucţjilor din jur.

— Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăńlor, siguranţa bunurüorşi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defńşăńlor, in caz contrar aplicändu-se sancţiuni
conform arŁ 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.MB. nr 304/2009.

Pentru repanrea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea ajtorilor avizaV pentru defńşare, aveţi (ACCU) obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ cu diametrul de mlnlmum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia in funcţie de specie in alte unităţi pe care Ie aveţi Tn administrare, în prima perioadă
optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara ahului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de planlare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.E. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P M B in vederea venficâni in teren a plantănlor
in compensare, ln caz contrár se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul

aviz are termen de valabllitate 2 ani de Ia data etedi. -

Defńşare—lex.
-. . . ... .‚

‘DIRECTOR EKECUflV,
• Slmona-Marlana POPA -
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Nr.480W1631026í
CĂTRĘ

-. ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
- Şos. EIectroniciî nrA4, Sectorul 2

Spreştiinţă:

- -
. :‚seow1

Referitor Ia adresa dnei- i, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1631026/06.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4808107.06201 8, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboňlor
situaţj în spaţiul verde aferent blocului 84.1 din şos. ColenUna nr.81, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018. s-a
inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privînd reglementarea şi administmrea spaţiilor verzi din
intraviianul Iocalităţilor, cu modificăńie şi compietăńle ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul
Municipîului BucureşU, avizăm:
Toaletare: -.

Spaţiul verde faţă b!oc:
6 ex. Populus sp. (plop) O=60-7Ocm h=1 8-20m - reducerea cu 1/2 diń

volumul coronamentelor în vederea evitării produceńi de pagube materiale sąu
accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri, arboňi având coronamente
de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul
de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de
2te0n 0211252.fl.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.GM.B.

nr.' 304/2009 privind Normele de protecţie a. spaţiilor verżi de pe teritoriul
2 Municipiului Butureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara

toámna), pentru. a nu fi afectat. echilibwl biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiuné ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă•pentw a nu bbca căile de
acces, lúându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării
‘construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

- Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător dë
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi.a persoanelor în zona
operaţiuni.Ior, respectareä prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a

PRIMĂRIA MUNICIPiULUI BUCUREŞTI i1ţr..;-:;:z..
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DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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tăîesilor, in caz contrar aplicânđu-se sancŞüni conform art 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Âsociaa de propńetańĺdna - are obligaţia, ca imediat
după primirea avizului să îI afişeze, îń xerocopie, la aviziewl blocului sau într
un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data
Toa!etare—6ex.

- -ţrežéiiwl aviza!astpostatpesie-uI P318.
-- --
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rW'i PRIMARIA MUNIÇIPIULUI BUCUREŞTI
I tfltI
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Nr..47011163010W
CÂTRĘ

-

ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBL1C
•

- Şoa ElectroniciinrA4, sectorul2
-

Spreşbinţă - - - - -

--Dna -

Sbt - - Sectówl2, - - - -

Asociaţia de proprietari - -

Str. Popa Nicolae nr.5, bI.31, Sectowl 2

Referitor Ia adresa de dnei - înregiśtŕată ia P.M.B cu
nr. 1630105/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4701/05O6.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arbońlor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 31 din str. Popa Nicolae nr.5,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, 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 şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B.

__

nr 304/2009 prMnd Normeĺe de protecţie a spaţnlor —verzi de pe tentonul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare: -.

- Spaţiul verde ĺaţă bloc, sa 1:
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) Q=20-25cm h=3-4m — reducerea cu

cca.1 ‚5m din Iűngimea ramurilor care afectează faţada blocului;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=lQcm h=3m — reducerea cu cca.1/2 din

Iungimea ramurHor înclinate accentuat spre aleea de trecere;
-1 ex. Populus sp. (plop) @=6Ocm h=20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
acciđente prin ftângerea şi prăbuşirea đe ramuri arboreli având corońamentul
de rnari dirnensiuni cu ramuri uscate şi frânte, iar specia Populuś avänd Iemnul
deesenţămoale, e

-2 ex Ţilja sp (tei) @=20-3Ocm h=8-jQm - reducerea cu 1/3 din volumul
- . •- -

- coronamentelór şi eliminarea ramuriĺor uscate, în vederea evitării producęriide
-. pagube materiale sau accidente prin frângerea, şi prăbuşirea de ramuri, în.

condiţii

meteo nefavorabUe şi reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramuriior
care afectează faţada biocului .:-- --t -. -. .

Spaţiuĺ verde faţă bloc, sc.1 —Iateralstânga: -

-

-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul --

-- - coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate ÎRvederea evitării producerii de
-

nr C a5mi3 snrS —

T&O2l.55
- {

- --

. . - - J
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•

•.. pagube mateńale sau accîdente prin frângerea şi prăbuşirea de ramud,
în cóndiţii meteo nefavorabUe.
Spaţiu! verde ĺaţă bIo sc 1 - kotuar -

- Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor şi eHminarea ramuńlor
uscate în vederea evităńi producerii đe pagube materiale sau acciđente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, - în condiţii meteo nefavorabile, Ia
urrnătoarele specii de aibori: % e

-1 ex.Âcersp (arţar)@=22cmh=lOm, - --

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=20-SOcm h=1O-12m;
-1 aRhustyphinasp.ulai)O=2Ovrnh=3m-reducemacucca1,5m

•--r din Iungimea raiiurilorînclinate accentuat spre trotuar.

Spaţiul

verde faţă - Iângă b!oc:
-‘ -1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Qcm h=12m - reducerea cu 113 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramuńlor ůscate, în vederea evităńi produceńi de
pagube mateńale sau acciđente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorahile.
Spaţkń verde faţă bloc, sc2 — Iateral dreapta:

-1 ex. Ailanthus aiUssima (fals oţetar) O=2Qcm h=6m — reducerea cu
cca.1 ‚5m din Iungimea ramudlor care afectează faţada bloculuL
Spaţiul verde spate b!oc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelar şi eliminarea ramuńlor
• uscate în vederea evitârii produceńi de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de rarnurĺ în condiţii meteo nefavorabile, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 éx. Ailanthus alüssima (fals oţetar), bitulpinal h=1 1 m
-1 ex. Ulmus sp. (uţm) O=3Ocm h=1 Om;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=7m.

• Spaţiul verde spate b!oc, spre trotuar şi carosabil:
-4 ex. Platanus sp. (platan) O=20-25cm h=6-7m — reducerea cu ccalI2

din Iungimea ramuńlor înciinate accentuat spre trotuar şi carosabiL
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bioc, sa 1: - - -

-2 ex. Průnus -Ęcorćodu4 O=8-lOcni h2-3m, uscate TOO%
(conform foto anexată). r

Spaţiul verde faţă bloc, sr.2 — íateral dreapta:
-i ex. Ailanthus ahissinia (fals oţetar) O=SOöm h=8m, uscat 100%

(conform foto anexată).
.••

7. - .

.. ..

•
•.

Spaţiul verde spate bloc: •
•-

•‘

.-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=1O-l5cm h=5-6m, Iipite de
• bloc, răsărite spontan (conform foto anexată).

Lucrările avizatě se vor executa pdh grija Â.D.P.tSectorul 2 (nr. de
telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iernnoasă pentru a nu

Bd Regina E1żsabea nr 47, cod poşlai CSa)13. sector 5. Boanşt,Românb •
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bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentebr sau a
deteńorării construcţiilor din jur şî a reţel&or aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform arL6 pct 6 din Anen 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009 jrMnd Normele de protecţie a spaţîilor verzi de pe
teńtoriul Municipiului BucureşU, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(pńmävara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramuńlor uscate şî frânte, operaţiune ce se poate executa în

• ońceperioadăaanulw);
-

- defrişarea şi exbígerea rădăcinilor se 6vor efectua pentru evitarea
produceńi de evenimente cu urmări -nedorite şi crearea condiţiilor necesare
piantării de materiál dendrologic tănăr. -

Precizăm că adniinisbatowl Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăhlor, siguranţa bunurilor şi a perśoanelor în zona
operaţiunilor, respectai'ea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialhate
privind execuţia toaletărilor şi detŕişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 đin Mexa nr. I ia Ht.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului conform prevederîlor
H.C.&M.B. nr 304/2009, in compensarea arbodlor avizaţi pentru deMşare,
aveţi obligaţia plantării 15 e arbori tineri cu balot de pământ cu
diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de spcIe, în spaţiul verde aterent blocului, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019 -.

La finalizarea lucrărilor de plantare tonform art.9 alin.5 din R&&M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia ďe Mediu din cadwl P.M.B. în
vederea veňficării in teren a plantărilor în compensare; In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ. • —

Asociaţia de proprietaNdna - are obligaţia, ca imediat
după primirea avizului să il ahşeze, în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într
un loc vizibil, pentru mnştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la datá emiterii.
Toaletare - 21 ex.
Defńşare - 5 ex.,din care 3 ex., uscate 100%.

—
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CĂTRE,
-: ADMINISTRATIA DOMENJULWPUBÚC

Şos. EIecWonicÍinrA4, Sectond2 --

Spre ştiînţă: . .

Referitor Ia ađresa dlui înregistrată la P.MB cu nr.
1630116104.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4700/05.06201 8, prin care
solicită emiterea avizului de speciaHtate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului M1O din str. Cernăuţi nr.7, vă
comunicăm că Ia veńfîcarea efectuată pe teren, in data de 1 8.06.2018, s-a
inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi adrninistrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B.
nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiulor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Töaletare:
SpaţiuI verde faţă bloc — Iateral dreapta parcare amenajată (spre str.
Pescăruşuiui):

-2 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=25-3Ocm h=8-1 Om — reducerea cu 1/2 din
lungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto şi eliminarea
ramuńlor uscate din coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta parcare amena]ată (spre str.
Pescărtşului): - -

-1 ex. Prąnus sp. (corcoduş) O=2Ocrn h=5m, uscat 100% (conform foto
.

anexată):'-- -

Lűcrările avizate se yor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de
telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasä pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a -- -

deteriorării construcţiitor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
- toaietarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1- -ta -.

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiflor verzi de pé 7
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilo?
(primăvara sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora
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(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, opetaţiune ce se poate
executaîn orice perioadă a anului);

- deMşaréa şi extragerea rădăcinhlor se vor efectua pntw évitarea
pmđuceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
ptantării de material dendrologic tânăr. -

Precizăm că adminiśtratowl Iegal aI terenului este răspunzător de
supravęgherea execuţiei Iucrănior, śigúranţa bunuńlor şi apersoanelor în zona
opemţiunilor, respečtarea preýederilor aviżului şi a tehnologiei de specialitate
privind execuţia toaletăńlor şi detrişăńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform arŁ 6. pct 8 din Anexa nr. l Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat,
avizat pentru deMşare. conform prevederilor HCflM.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,
în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B.
nr. 30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medîu d(n cadwl P.M.B. în
vederea verrncăńi în teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de propńetariĺDl. are obligaţia, ca imediat după
primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabHitate 2 anI de Iadata emiteńi.
Toaletare -2 ex.
Defr4are - 1 ex., uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Űi ťť

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1;I• ‚m,ILLaA7OIt4 Iiaá

1i.ÍIJĹ żűj7.. -

CĂTRĘ.
-ADMJNJSTRATMDOMËNŻULLEPUBUC -

‘--

— - -. - . -
V& ‘r:.$..ţ' ŕ .t. J1

•

- ŞoaEleůwonlciinrAţSectorul2
Spre ştHnţă: L
-DJ(

- ‚SectonĂ2,
- Asociaţiei de proprietari .•.

BduI Chiöinău nr23, bI.A7, Sectowl 2

Refiritor Ia adresa ďvs., nr.85ă1129.0šź018;înregistrată Ia P.M.B ctťrr.
1 630358/Ot06.201 8 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4696105.06.201 8, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea dlui - - i privind emiterea
avizului de specialitate pentw intervenţia asupra ärbodlor situaţ in spaţiul
verde aferent blocului A7 din bdul Chişinău nr23, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat unnătowl
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul IocaIităUIor, cu
modificăńle şi completări(e ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privinđ Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
ToaIetare:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volurnul
coronamentului şi eliminarea ramudlor usćate, în vederea evitării produceńi de.
pagube mateńaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=Bm - reducerea cu 1/2 đin
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto;

-1 ex. Prunus persica (piersic) O=2Ocm h=3m, eliminarea şarpantei
usćate 1 00% de la punctul de inserţie cu trunchiul.

Lucrărite avizate se vor executa prin grija kD.P. Sectoruł 2 (nr. de
telefön 021/252.77.89;int:224), ćönform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.&G.M.B
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus veg&ativ a arborUor (primăvara
sau toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice •.

perioadă a anului), evacuându-se masa Iëmnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelór sau a deteriorăńi .

•

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.
• -•

Nr. 469611630358/
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Precîzăm că administatowl Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrănlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona
operaţiunhlor, respectarea prevederilor avizúlui şî a tehnologiei de execuţie a
tăieńlor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 đin Mexa

nr.

1 ĺa H.C.G.M.B. nr. 30412009. .
- -

Asociaţîa de propiietarVdl, i are obHgaţia, ca irnediat
după primirea avizului să iI ăflşeze, Tn xerocopie. Ia avizierul blocului sau într
un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea hikimr IoctariIor.

Prezentul aviz are termen de valabiľitate 2 ani de Ia dăta emiteňi.
Toaletare —3 eK -

.

- r
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1ţ%.%cZ.4.
k.JA J)

Direcţia de Mediu ..

ROMANIA
- .. — -

- ‚tiI =7' S13S4 ihLa

18. WL ZOt
-CĂTRĘ -

ADMINISTRAŢIA DOMEN!ULUI PUBLIC
Şos. Electronicfl nrA4, Sectorul 2

Spre ştUnţă:
-Đna -.

-

Str.; — - . I;Sectowl2,
- Asociaţiei de proprîetari . $

Str. Teiul Doamnei nr.13 bL36, Sectoruí 2

Referitor Ia adresa .dnei •‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1629528/31.052018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4569104.062018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în spaţiul verde aferent blocului 36 din str. Teiul Doamnei nri3, vă
comunicăm că Ia verifIcarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a
inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiulor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiulor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarěa şi extŕagerea răđăcinllor:
Spaţiul verde faţă bioc:

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto
anexată).

Lucrările de đefrişare şi extrageréa rădăcinilor se vor executa prin grija
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int224). conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiulor 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 a
deteriorării constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi creându-se condiţiile
necesare plantării de material dendrologic tänür.

Precizăm că adminístratorul legal aI terenului este răspunzätor 1de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunůrilor şi apeŕsoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevedenlor avizului şi a tehnologiei de specialitate - —

privind execuţia defrişănlor, în caz contrar aplicându-se sancţ;uni conform art -

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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304ĺ2009, aveţi
obligaţia plantării unui ex..arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul

Ed. Rea Eba r 47. cod pcşWflsčv5. 8tcjrfl. Rar.ăné
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minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia mfl ftmcţie de
specie, în spaţiul verde aferent błocului, în prima perioadă opUmăde plänlare
( toamna anului 2018 sau primăvara anului 2019).

La flnalizarea lucrărHor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediy dîn cadwl P.M.S. în
vederea veńflcării ln teren a plantăńlor în compensare, ln caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. arŁ4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia ąe proprietarVdna
prirnlřea avizulůi să îl atlşeze, în xerocopie, Ia
viżibil, pentru inştiinţarea tikaa Iocatańlot.

Prezentul aviz are termen đe valabilitate 2 ani de Ia đata erniterL.
Defdşare - 1 ex. uscat WO%.

Red: PAJG exVgOq2O1 B

t are obligaţia, ca imediat după
avizierul blocului sau într-un Ioc
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
7
ŘOMÂN IA
9'! 20181 SÁO8ATOPLM ‚MPtUNÁ

2& w 20;8Nr. 5370116347781 2018

Către:

- Administraţia Fondului Imobiliar

BId. Regśna Elisabeta nr.16, Sector 3, Bucuresti

Spre ştiinţă:

-D

Str. Giuseppe Gańbaldi nr.. 1, Sector 2, Bucuresti

Referitor adresa dnei ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1634778/19.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5370/20.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi in curtea

imobflului din Str. Giuseppe Garibaldi nr. 6, Sector 1. vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 04.07.2017, s-a inventadat următorul material đendrologic

pentru care in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţfllor verzł din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completăńle

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

lucrărilor de echiĺibrare în vederea eĺiminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ía

condifii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cabluriior electrice

Str. Giuseppe Garibaldi nr. 6:

- 4 ex. Acer sp. (arţar) e 10-15 cm, H 6-7 m

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e s cm, H 3 m - taieri de formare coronament

Bd, Regina ElisabeĹa nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucu,şti, România
TeI: 021 .305.55.00
httpilwww.pmb.ro



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

de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeielor 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

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 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 - 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sîmona-Mariana POPA

o
Întocmit

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018 2 ‚ W ¶
— prezentul aviz afost postal pe sits- ul PMB.

htto:Uw'.ąw.pmb.rpIinştituIiiiprimpripidiręç1ii/directia mediulpvize arbod in coms3tŞpv9 a,tort r cQnalItare,DhD, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 ť7%2.

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
191S ZO I &Ăfl8ÁTOPM IMPPFUNÁ

ĄSrWt :r:
Nr. 5408116351381 2018

Către
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 9762/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1635138/20.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5408/21.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţeior şi

Q specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat în Tabeiui 1 anexat(însoţit de fotografUle aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind
amenajarea I întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţiiior de ahniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurUor uscate
BId. Ferdinand l nr. 91, în grădina aferentă iiceuiui:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25 cm, H 10-15 m, arborele este un pericol pentru
acoperiui săIH de sport
BId. Ferdinand I nr. 91, în grădina aferentă liceului:

Q - 1 ex. Populus sp. (plop) O 25 cm, H 15 m, arborele este un pericol pentru acoperiuI
sălii de sport

Defrişare cu scoaterea răđăciniior:
Str. Pâncota nr. 128, în aliniament stradal:

1 ex. specie neidentificată 030 cm, H 15 m, uscat 100%
Str. Popa Nicolae nr. 5, bI. 31, sc. 2,în grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe:

2 ex. specie neidentificată 0 30 cm, H 15 m, sistemul radicular puternic afectat
(arborU se miscă din rădăcini)
os. tefan cel Mare, ansambiu de Iocuinţe međici rezidenţi:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 cm, H 15 m, uscat 100%
os. Stefan cel Mare, ansamblu de Iocuinţe medici rezidenţi:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 40 cm, H 20 m, uscat 100%
os. Stefan ceI Mare, ansamblu de locuinţe medici rezidenţi:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 30-35 cm, H 15 m, scoarţă desprinsă de trunchi

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, BucureştĘ Rcmânia

TeI: 021.305.55.00
hItp;//www,pmb.ro



os. tefan cel Mare nr. 5, bl. 6 Dinamo, sc. 2, în grădina aferentă ansamblului de
locuinţe:

- 1 ex. specie neidentificată O 15 cm, H 10 m, uscat 100%
Str. Johann Sebastian Bach nr. 5, în grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcodus) O 30-35 cm, H 15 m, arbore care prezintă cancere
i răni în scoarţă

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
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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eflminăhi ramuriior 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 condiţiiior pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunitor, 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 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 28 ex. arbore tânăr cu balot de pămänt (raport de plantare 6:1 pentru arbori
în declin biologic; raport de plantare 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/spaţfl verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole
parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone
deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului

2018, primăvara anuui 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 vehficării

în teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din

aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a lucrărilor

de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţUlor din adresa

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

fie pe pagina oficia)ă de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţfle intormatice şi

de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrădlor 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 pägina

oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia

fiecărei instituţii.

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureşd, Rcmânia
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciafltate va fi sancţionată
conform art 4 Iit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, piivind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —2 ex.
Defrişare - 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ĺ
Vf

l

:cs 57

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU

r

Red. S.A. 5 ex. .Q7.2Q1 8 23 JUr
— prezertuI aviz atost postaţ pe site- ui PMB.

pe data do

Bd. Rera Elisabeta nr 47. c ştaI O512. sedor 5, Bucureşti, Ranânia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
•.•.•

Direcţia de Mediu ŔOMÂNIA
lOlS ZOlBI SĂPBĂTOlMMpPEuNÂ

2 ÍĹIL lrjg

Nr. 6085116402641 2018

Către:
- Administraţia Domeniului Public Sector 2
os. Electronicfl nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11182/05.07.2018, înregistrată ia P.M.B. cu nr.
1640264/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6085/06.07.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi

C specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat in Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, În conformitate cu prevederiie Legii nr. 24/2007, privind
regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
compietădie ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe teritodui Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăciniior:
Parc Morarilor:

- 1 ex. specie neidentificată trunchi bitulpinal O 20-25 cm, H 15-20 m, în declin biologic,
trunchi cu răni

- 1 ex. specie neidentificată 0 20-25 cm, H 15-20 m, în declin biologic, trunchi cu răni
- 1 ex. specie neidentificată 030 cm, H 15 m, uscat
- 1 ex. specie neidentificată 0 20-25 cm, H 15-20 m, în declin biologic, trunchi cu răni

- 1 ex. specie neidentificată O 20 cm, H 15 m, uscat 80%
- 1 ex. specie neidentificată 0 20 cm, H 15 m, uscat 1 00%
- 1 ex. specie neidentificată 020 cm, H 15 m, uscat 100%

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratoruiui legal al terenului, Primăria
Sectorului 2, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deieńorarea construcţiűor 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.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea
avizuiui, 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 prejudiciuiui adus mediuiui, 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 obiigaţia

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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plantării a 22 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru

arbori în declin biologic, 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 arborilor, în Iocaţia unde se execută defrişarea
(aliniamente/spaţfl verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul
nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din
sector, 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. Tn caz contrar se vor apUca 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 Ia 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi
de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrădlor de defdşare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intewalului 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia
fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilorîntre dateletransmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

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, Iucrările de
defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

1/. J

i Întocrnit,
C Insp. Florentrna POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMS.

pe data de)ą tMJ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

[1 iu__7r___
Nr. 6086/1640265/ 2018

Către:

ŔOMÂNIA
l9lS 2aIa I SÁflDÄTOflIM iMPEUNÁ

- Administraţia Domeniului Public Sector 2
os. Electronicfl nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11130/02.07.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1640265/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6086/06.07.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi

(3 specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat în Tabelul VI anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul (ocalităţilor, cu modificărüe şi

completările ulterioare, i ale H.C.G.M.S. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţUlor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

AIe. LunguleW nr. 6, sc. 5, în grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25-30 cm, H 10-15 m, arbore aplecat periculos, coaja

desprinsă de trunchi
- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 25-30 cm, H 10-15 m, arbori aplecaţi periculos

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 2, 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,

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 persoanelorîn zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, pńvind: 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 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 18 ex. arbore tânăr cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru

arbori în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare

điametrului în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia

unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de

Bd, Regina EIisabea nr. 47, cod paştal 050013, seclor5, Bucureşti, România
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joacă/alveole parcare), Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, 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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl 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 Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina
oficială de internet 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.

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
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii, Iucrările de
defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare -3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

tt
Jntocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 12.07.2018 2 łU ?iĺ1
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de
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r"i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\ţ
Direcţia de Mediu Ę

POMANÉA
101 B-ŻDI ADAţCLM MEUNÁ

Nr. 4466/1628537/

CĂTRE
ADMINJSTRAflA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorui 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari 81. 517, scara B — presedimte dI.
Str. Cercului nr. 6, BI. 5/7, sc. B, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu
nr 1628537/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4466/30.05.2018, prin care ne solicită

—‘ emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 5/7 scara B din Str. Cercului nr. 6, vă facem cunoscut că 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 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:
Spaţiul verde faţă bIoc scara B:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 20-25cm, h 6-12m - reducerea cu 1/2 din volumul
corpnamentelor, aplicarea Iucrărilor de echilibrare

1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 12m - reducërea cu % din volumul coronamentului,
aplicarea Iucrărilor de echilibrare
Spaţiul verde faţă bloc, scara B, spre trotuar:

Eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2-Scm şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza
trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 12112010 privind unele măsuri de

í asigurare a îngrădirfl, salubrizărU şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O lOcm, h 4m — reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului, aplicarea Iucrărilor de echilibrare
- 4 ex. TiIia sp. (tei) O 30-3Scm, h 10-12m - reducerea cu % din voĺumul

coronamentului, aplicarea Iucrădlor de echilibrare i eliminarea drajonilor de Ia bază
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h lOm, înclinat spre trotuar i carosabil - reducerea

cu % din volumul coronamentului, aplicarea Iucrărilor de echilibrare
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 20-2Scm, h 6-Bm — aplicarea Iucrărilor de degajare a

stâlpului de iluminat i echilibrare a coronamentelor
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h llm - reducerea cu % din volumul coronamentului,

aplicarea Iucrărilor de echilibrare ş eliminarea primului etaj de ramuri, de Ia baza coroanei
Spaţiul verde spate bloc, scara B:

- 2 ex. TUia sp. (tei) O 30-35cm, h 12-14m - reducerea cu % din volumul
coronamentului, aplicarea Iucrărilor de echilibrare
Spaţiul verde spate bIoc scara B, /ângă trotuar:

Reducerea cu % din volumul coronamentului I aplicarea Iucrărilor de echilibrare:
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 35-4Ocm, h 10-14m

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, cod poştal C50013 sector 5, Bucureşti, Románia

ŢeI: 0213C555.OO
httpi/wwwpmbro



- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 35-4Ocm, h 10-14m
- 1 ex. tilia sp. (tei) O 35-4Ocm, h 10-14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35-4Ocm, h 1O-14m - reducerea cu % din volumul

coronamentului, aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea primului etaj de ramuri, de Ia
baza coroanei
Spaţiul verde spate bloc, scara B, spre parc:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 35-4Ocm, h 11-12m - reducerea cu % din volumul
coronamentului, aplicarea Iucrărilor de echilibrare

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 12m, prezintă scorbură pe trunchi la SOcm - reducerea
cu Y2 din volumul coronamentului, aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea primului
etaj de ramuri, de Ia baza coroanei
Spaţiul verde spate bloc, scara B, în parcare — în alveolă:

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 1 1 m - reducerea cu 1,12 din
volumul coronamentului, aplicarea lucrădlor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
0211252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuidu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de preven(re 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 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi 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).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurărfl unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că adminfstratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, pdvind:
respectarea avizului, respectaŕea 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor łocatahlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare - 24 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

1] l\JŢg)l

Întocmit
I Insp. Anisoara PRICOPI

Ţcĺĺ.

Red:P.R/3ex./23.07.2018 - prezentul aviz a fost postat pe siteuI PMB
‘ţ í -

pe dala de .?‘Ł?

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 0213055500 int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -l/2'%..::...

Direcţia de Mediu
ROMÂNIA
1010 DIBI5ĂflDÁţDflLM MPPEUNÁ

Nr. 566411 636788L...2jL.Ç?Y 2018

Către
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10057/19.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1636788/26.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5664/27.06.2018, 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 menţionat în Tabelul I anexatçnsoţit de fotografflle aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind

reglementarea şi administrarea spaţiżlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi

completările uIterioare, ale H.C.G.MB. nr.304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind

amenajarea si întreţinerea alveolelor stradele din cadrul plantaţfllor de aIiniament din

Municipiul Bucureti, avizăm:
Oefrişare cu scoaterea rădăciniIor:

Str. Toamnei nr. 87-89, grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe:

- 1 ex. PopuIus sp. (plop) O 40 cm, H 15 m, scorbură, cilindrul central Iipsă

- 4 ex. specie eidentificată 0 25 cm, H 15-20 m, uscaţi 1 00%

- 1 ex. specie neidentificată O 30 cm, H 10-15 m, aplecat periculos, se sprijină pe gard

- 1 ex. specie neidentificată O 25 cm, H 10-15 m, apIecat periculos, se sprijină pe gard

os. tefan ceI Mare nr. 52, bI. 3A, în aliniament stradal:

Q - 1 ex. specie neidentificată O 25 cm, H 10-15 m, uscat 100%

Str. DeIfinuIui nr. 11, bI. 19, grăđina aferentă ansamblului de Iocuinţe:

- 1 ex. specie neidentificată 020 cm, H 10-15 m, uscat 100%, arbore diform

Str. Jean Athanasiu nr. 21, bI. H1, grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe:

- 1 ex. specie neidentificată 0 15 cm, H 10 m, uscat 100%
os. Pantelimon nr. 251, bI. 45:

- 1 ex. specie neidentificată, uscat l00%, arbore înclinat

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţflIor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bIoca căiie de acces, Iuându-se măsuri de

prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 ş H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obľgaţia

plantării a 26 ex. arbori tineri cu baIot de pământ (raport de piantare 6:1 pentru arbori

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, Rcmánia

TeI: 021305.55.00
httpJ/wwwpmb.m



în declin biologic; raport de plantare 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/spaţfl verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole
parcare), Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot plantş în zone
deficitare în vegetaţie din secto, în prima perioadă optimă de plantare, în toamia 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 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.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- 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 internet 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 intewalului 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia
fiecărei instituţfl.

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,
ponform Legii nr. 42212001, privind protejarea Monumentelor Istorice, cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi îń zonele protejate.

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 emiterii.
Defrişare - 11 ex.

DIRECTOR EXËCUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 5 ex. 23.07.2018 . -

— prezentul aviz atast postat pe site- uI FMB. ú

pe data de..4.J'

Bd. Regina Oisabeta nr. 47, cođ poştat 050013, sectcr 5, Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021.30555.00 nt. 4016
httpi/www.pmb.ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ŘOMÂNIA
1919 2o,aIsÂpBÁţo'M ÎMPPEUNÄ

Nr.

Către
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor la adresa dvs. nr 10058/19.06.2018, înregistrată Ia RM.B. cu nr.
1636783/26.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5663/27.062018, 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 menţionat în tabelul anexat (insoţit de fotografiiie aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind

ř regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi
completăńle ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr304/2009, privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind
amenajarea i întreţinerea alveoielor stradąle din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
os. Andronache nr. 181, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată O 50 cm, H 10 m, scoarţa desprinsă de trunchi, uscat
1 00%
os. Fundeni nr. 227, bI. 116A, sc. 2, grădina aferentă ansambiului de locuinţe:

- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal O 40 cm, H 15 m, uscat 100%
Ale. Diham nr. 3, grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe:

- 1 ex. Salix sii. (salcie) 030 cm, H 15 m, pericol de prăbuire
Str. Dumbrava Rosie nr. 1, Ambasada Regatului Unit al lordaniei:

- 1 ex. specie neidentificată 0 40 cm, H 20 m, uscat 100%
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 35-40 cm, H 15 m, arbore cu roi de aibine dezvoltat intr-o

scorbura
Ç) Str. Frederic Chopin nr. 13, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată 0 30 cm, H 15 m, arbore în declin bioiogic, cu scorbură
profundă pe trunchi, Iipsă cilindru centrai
AIe. Socului nr. 1OB, bi. 11, sc. A, Ioc dejoacă-parc:

- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal O 20 cm, H 15 m, uscat 1 00%
os. Colentina nr. 14, în aliniament stradai:

- 1 ex. specie neidentificată 0 25 cm, H 10-15 m, uscat 100%
Str. Dogarilor nr. 2, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată 0 25 cm, H 15 m, în declin biologic, uscat 100%, prezintă
pericoi, trunchiul este crăpat
Str. Dogariior nr. 10, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată 0 25 cm, H 15 m, în declin biologic, uscat, prezintă pericol,
trunchiui este crăpat, uscat 100%
Intersecţie Str. Scheiul de Jos x Str. Maica Domnului, în aliniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată O 35 cm1 H 10 m, în declin biologic, prezintă ciuperci,
uscat 100%

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucure$i, Românta

TeJ: 021305.55.00
http:J/www.pmb.ro



os. Pantelimon nr 126, bI. 207, sc. 2, în aliniament stradal:
- 1 ex. specie neidentificată, în declin biologic, aplecat spre stradă, trunchiul prezintă

rani
J

Lucrările avizate se vor xecuta pentru evitarea producerii de evenimente u urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pntru plantarea de material dendrologic tânăr, prin rija dvs.,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene 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 32 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori
în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi ) cu diametrul minimum
7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locaţia unde se
execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurUor/Iocurilor de joacă/alveole
parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone
deficitare în vegetaţie din sector, 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 verificădi
în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din
aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiiior din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin pubiicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal al spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, in 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 intewalului 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, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia
fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren1
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate. QPrezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis đe 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 - 12 ex. - 4 ex. în decIin biologic + 8 ex. uscate 100%

DIRECWR EXECUTIV,
Simona-MadaiĘ

ţ1

!k& \\ Intocmit,
‘1) Insp. Florentina POPESCU

t'ť I
Red. SB. 5 ex. 23.o7.2oigW -

— prezentul aviz afost postaťpsité- uI PMB. t1 r i.. /
pe data de.(i.(4.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lglo2ola i UBĂTOflIM MDPEUNÂ

Nr. 6253/1641513/ 2Ý O-ĺ?V!ď

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicíi nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
D-na
Str Silvia nr. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. 10860/28.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1641513/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6253/11.07.2018, prin care ne transmiteţi

O spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborelui situat în faţa imobilului nr. din str. Silvia, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventaňat următorul material
dendrotogic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 prívind regtementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 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 şi HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm
Defriare:
In partea dreaptă a imobflului nr. 76 din str Silvia, Ia Iimita din partea dreaptă a proprietăţü:

- 1 ex. Acer (arţar) O 4Ocm, h 6-8m, inclinat 10° către imobilul nr. exfoliat,
scorbură Ia separarea sarpantelor, coronament dezechilibrat în urma pŕăbuirii unei
arpanIe, fără aspect decorativ, în declin biologic avansat.

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int.

C) 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacundu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor
din jur

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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a Gex. arbori arbori tineri
cu balot đe pämânt, 1 ex. arbore în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor i
alte 5 ex. arbori în zone deficitare spaţii verzi de pe raza sectorului, în perioada optimă de
plantare din toamnă anului 2018 — primăvara anului 2018.

La finalizarea Iucrăhlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romána
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plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de va abilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defrişare - 1 ex. în declin bioĺogic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./t9.07.20178 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .il:.%..:%:..
Direcţia de Mediu

POMANIA
tIA 2DlBISAPE3ÁTDPM iMpnęuNÁ

flÓ-7
CÁ TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
D-na
Str. Fălticeni nr. 48, Sector 2

Referitor la e-mailul d-nei ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1641932/11.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6324/12.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborelui situat în faţa imobilului nr.

din str. Fălticeni, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările uiterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HCGMB
nr.114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de
aliniament din Municipiul Bucureşti avizăm
Defriare
În partea dreaptă a accesului imobflului nr din str. Fălticeni:

- 1 ex. Popupus sp. (plop) O 4Ocm, h lOm, exfoliat, mâncat de acarieni, scoarţă
detaabilă, bordură ridicată, în declin biologic avansat.

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru piantarea
de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int.
224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacu&idu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior
din jur.

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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologic, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori arbori tineri
cu balot de pământ, lex. arbore în alveola rămasă liberă după extragerea rădăcinilor i
alte 5 ex. arbori în zone deficitare spaţii verzi de pe raza sectorului, în perioada optimă de
plantare din toamnă anului 2018 — primăvara anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a

Nr. 6324/1641932/
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plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

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

DIRECTQR EXECU.TIV,,
Simona-Mariąni

Întocmit
Insp.39xaj,a PARASCA

Red;PRl3exJlS.07.20178 - prezentul avíz a fost poslal pe site-uI PMB 1/ y Î
pe data de
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Spre ştiinţă:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Di ecţia de Mediu

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2
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ŘOMÂNIA
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Şos.
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.66, bL106, Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.68, bI.107, Sectorul 2

auto;
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Nr. 3953.1111625082/

Sectorul 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625082/16.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953.11/17.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 106 din şos.
Colentina nr.66, respectiv blocul 107 din şos. Colentina nr.68, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.201B, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care1 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:
1. Şos. Colentima nr.66, bI.106:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=Bm — reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor
înclinate spre faţada blocului şi trotuar.

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate spre trotuar, Ia următoarele
specfl de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=6m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre aleea de trecere, Ia

următoarele specU de arbori:
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Scm h=Bm.

Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specfl de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-lOm, din care 1 ex. este înclinat spre parcarea



-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=30-4Ocm h=1 1-1 2m, inclusiv
eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărfl coronamentelor.
Spaţiul verde spate - spre bloc:

Reducerea cu 1,5m din Iungimea ramurilor înclinate spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-0cm h=4-5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m i eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

pătrunderii Iuminii naturale în apartamentele de Ia etajele inferioare.
Total— 14 ex. arborL
2. Şos. Colentina nr.68, bI.107:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-35cm h=10-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2Ocm h=5m — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate spre trotua, împiedică accesul pietonal.
Aleea de trecere,între blocuri:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=7m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Bm.

Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=1 Om.

Total — 9 ex. arbori.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 vegętativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu i afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, oper4ţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuändu-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.

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.

Asociaţflle de proprietari au 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.
Toaĺetare:

-14 ex. pentru şos. Coientina nr.66, bI. 106;
- 9 ex. pentru şos. Colentina nr. 68, bL 107.

DIRECTOR EXECUTIV, ű;
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
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Nr. 408311625984! 116, 1Ç OB
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre şthnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str.PauI Greceanu nr.13, bI.21, sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7507/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625984/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4083/21.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 21 din str. PauI
Greceanu nr.13, vă comunicăm că Ia verif]carea 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
modiflcările 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 fată bĺoc, sc.A, ĺateral siânga:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 025cm h12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h12m, prezintă scorbură deschisă Ia inserţia celor 2
şarpante - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat stradal, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 030cm h12m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) 035cm hlOm.

Spaţiul verde faţă bIoc, sc.A — Iângă trotuar
-1 ex. -Corylus sp. (alun) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care împiedică accesul pietonal şi

carosabil, Ia următoarele specii de arbori:
-2 ex. tufe Spireea;
-2 ex. tufe Acer sp. (arţar);
-1 tufă Syringa vulgaris (Iiliac);
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=locm h3m.

SpaŞuI verde faţă bloc, sa 8:
-1 ex. Tilia sp. (tei) 030cm h1 Om;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h8m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h=14m;
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=l3cm h=4m, doar eliminarea ramurilor uscate din

coronament;
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-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=7m — reducerea ramurilor in vederea degajării
corpurilor de iluminat public stradal.
Spaţiui verde faţä bloc, sc.B — Iateral dreapta:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 020cm h=lOm, înclinat accentuat spre faţada blocului -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bioc, sc.B — iateral dreapta, parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp. (dud) ®20cm hlOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm)O=25cm hllm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=10m;
-2 ex. Juglans sp. (nuc) =15-20cm h=7-8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi degajajarea corpurilor de iluminat public stradal.
Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) e=35cm h14m
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=3Ocm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramudlor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc, sc.A — parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm hlQm;
- 4 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=1 0-11 m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h1 1 m.

Spaţiul verde spate bloc, sa B:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm hlOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=3Ocm h1 1 m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm hllm, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de

fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiu/ verde spaie b/oc, sc.B - parcare amenajată:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=llm, situat Ia o distanţă de cca. 4Ocm. faţă
de reţeaua de canalizare, înclinat accentuat spre parcarea auto - reducerea cu 1/2 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurHor uscate în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h14m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţŕul verde faţă hIoc, sc.A:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2,50m h=14m, prezintă scorbură profundă Ia inserţia Qcelor două şarpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
SpaŞuI verde spate bĺoc, sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=i Ocm h=2m (conform foto anexată).
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specüle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu ®13cm şi h1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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-toamna), pentru a nu f]
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa În orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea prođucerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenutui 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Ycm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie đe specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea 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, in vederea verif]cărfl în teren
a plantărilor in 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 iI af]şeze,
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 - 31 ex.;

- 5 tuťe;
Defrişare - 2 ex., din care l ex, este uscat lOO%;
Igienizare.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/;:%.ű:..
Direcţia de Mediu

ROMANIA
lgIs 24118 SÂflMJU4I MP2EUNA

fl5 1űB

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. Sectorul 2

(Părculeţ - str. Vasřĺe Lascăr x cu str. Vütorului, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs nr.7507/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625984/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4083.5/21.052018, prin care transmiteţi

( spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
“ intervenţia asupra arborilor situaţi în părculeţul din str. Vasile Lascăr x cu str. Vfltorului, vă

comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, 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 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:
Părculeţ — spre sir. Vasile Lascărx cu str. Vütorului:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil
şi eliminarea ramurilor uscate din coronament, la următoarele specU de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=16m
-3 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=30-5Ocm h=12-14m,

Părculeţ spre str. Vütorului:
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=3Ocm h=1 1 m,

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Părculeţ — spre str. Vasile Lascăr x cu str. Vütorului:

O -1 ex. Prünus sp. (corcoduş) O=25cm h=Bm, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantărü de material
dendrologic tânăr.

Frecizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Româna
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defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conforŕn 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, bonform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, a$ţi obligaţia plantării unui ex.

arbore tnăr cu balot de pământ, cu diametrul Ťinimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în părculeţ, în prima perioadă optimă de

plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a 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 emiterU.

Toaletare - 5 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat WO%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA 1uc.

lntocmit: Insp. Pricopi Anişoara

- r4

ÇL

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
http://w.pmb.ro/institutii/pdmari&directii/directia
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Direcţia de Mediu
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Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Făinari nr.8, bI. 71, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7507/14.05.2018, inregistrată la P.M.B cu nr.
1625984/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4083.6/21.05.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 71 din str. Făinari nr.8, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, s-a inventariat următorul
mateńal dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările uherioare şi
H.c.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritodul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Piantaţie de aliniament — faţă bĺoc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=35-ĄOcm h10-12m
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O 2Ocm h=6m, înclinat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bĺoc, sc.A — Iängă trotuar

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=4Ocm h=12m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuŞei
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 B din
Anexa nr. 1 Ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in
xerocopie, Ia aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV, JÇ.'

Simona-Maria a POPA Ô1,., ć.
:c

77 r'' :* “J'q p' Intocmit: Inpp. PdcopiAnişoara

I i 1Ý b iJ Jn

Ređ: RA/3 exJ3l1ĹO7.Ş016 ‘ Z, Ct?,%,ďC. Ť
— prezentul aviz rcstostat pe site- uI&L!.—z2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
I9lS 2D1 fl I SÄ ChTflP;M IMPP[UNĄ

Nr. 4084116259861 P E W8
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PURLIC
Şos. Eiectronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr.224, bI.43, sc.2, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7426/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1625986/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4084/21.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 43 din şos. Ştefan
ceI Mare nr.224, sc.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data đe
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 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:
Spaţiul verde spate bloc

— părculet parcare amenajată:
-1 ex. Populus sp. (plop) O=SOcm h16m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evităhi 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;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=1 1 m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=15-2Ocm h8-lOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaW verde spate bioc:

-1 ex. Populus sp. (plop), trunchi fără coronament, uscat 90%;
Spaţiul verde spate bloc (părcu1e bătătoruĺ de covoare):

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=lOm, prezintă scorbură profundă pe trunchi, pe
cca.h 2m, Iipsă parţial cilindrul central, peńcol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013. sedor5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021.305.5500
htlpJIwv,pmb,ro



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăriior 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 cadrui P.M.B. În veđerea verif]cării în teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia đe proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare - 4 ex.;
Defrĺşare - 2 ex., din care i ex, este uscat 90%.

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. PHcopi Anişoara

Red: PAJ3 exJ3l.07.2018
— prezenĹul aviz afast pastat pe site- uI PMB.
http:iApmbroIinstitutii/primpriaiđirectiiidirectia mediu/avize arbod in consultare/avize arboh in consuttare.php, pe daĺa
de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
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CA TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei

- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.7, bI. P37-P37A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.7426/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625986/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4084.1/21.05.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei (împuternicit aI firmei S.C. Profiart S.R.L.) privind

Q
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi aliniamentul din şos. Mihai
Bravu nr.7, vă comunicăm că 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 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:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 7:

-6 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=5-2Ocm h=2-5m, arbori tineri, coronament
frumos dezvoĺtat, nu necesită Iucrări de întreţinere.
Spaţiuĺ verde faţă bloc P37 — P37A:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar
şi eliminarea ramurilor uscatç din coronamente, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dt.d), multitulpinal h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altiśsima (fals oţetar) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=30m h=1 1 m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a

r spaţfllor 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 eliminărfl
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de 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, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termewde valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare—3ex. --‘r'

DIRECTOR EXECUTIV,:
Simona-Mariana POPA

i !ntocmit: I9spPricopi Anişoara 1)3 Á
Red: P.AJ3ex./31.fllBi —rfj ir j
— prezentul aviz aIâM tost4t pe site- uI PMB. Lłt( L€Çç.
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Referitor Ia adresa dvs., nr.7426/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625986/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4084.8/21.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 46 din calea
Moşilor nr.296, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in 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
modiflcările şi comp!etările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului BucureşU, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc, sc l — parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm hllm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărfl coronamentului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm hlOm, prezintă scorbură pe trunchi - reducerea cu 1/2
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm hlOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitădi producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramud, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
IăstarilDr Iacomi de pe trunchi.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) Q=45cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube mateńale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 — Iateral dreapta:

-1 ex. tufă Ficus scarica (smochin) — reducerea ramuńlor înclinate spre faţada
blocului.
Spaţiul verde spate bioc, sc. 2:

Reducerea cu 1/2 din ungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele spech de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=4m;
-1 ex. Malus sp. (măr) O=2Ocm h2m.

Spaţiul verde spate bloc, sc.3:
-1 ex. Prunus persica (piersic) O=lOcm h5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

P6.
rj ü4o

Nr. 4084.8116259861
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr.296, bI.46, Sectorul 2
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Igienizare:
- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaVilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fränte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatahlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare — 8 ex.;

- 1 tufă smochin;
Igienizare.

ŕ'3ţĆlPt
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Red: PAJ3 ex.13107.2018
— prezenlul aviz afost pcstat pe &te- iI PMB.
htW:/kwDmbr&insbkJtiiĺpńmariaidimcIWdirectia mediuiavize arbcri in ccnsultarelavize arbori in consultamnhp, pe dala
de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
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Nr. 4084.9, 4085.411625986, 16259871 fl 6.

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- DI,
- DI
Calea Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Calea Moşilor nr312, bI.62, sc.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.7426, 7423/14.05.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1625986, 1625987/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4084.9, 4085.4/21.05.2018, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererile d-Ior privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 62 din calea
Moşilor nr.312, vă comunicăm că la vedicarea 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 spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările 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 bioc, sc. 1:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=GOcm h=18m - reducerea cu 112 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;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin)e25-35cm h11-12m;
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) D=4Ocm hllm,

Vizavi Ia bL 60A din calea Moşŕlor nr.314:
-2 ex. Tilia sp. (tei) 030-35çm h11-12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O=lScm h4m — reducerea ramuńlor în vederea degajărfl

corpului de iluminat public stradal.
Spaţŕul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la
următoarele specii de arbori:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030cm hlOm;
- 1 ex. Paulovnia sp. (copacul prinţesei) 035cm hllm;
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=BlOm, eliminarea unui etaj de ramuri in vederea

ridicării coronamentelor
UB. B9

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal 05Q013, sedw5, Bucureştí, Ramânia

TeI: 021.305.55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 nu fi afectat echilibrui
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţfllor din
jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, 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 îi afişeze,
în xerocopie, ia avizierul blocului sau într-un ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 1 ex.

; JJ :U.8

— prszentul aviz afost pDstat pe siie- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •flţ2.:;...

Direcţia de Mediu .

r ROMąNIA
I ĂsyoIMi,.1pEuwA

Nr. 4084.10, 4085.7/1625986, 1625987/ (15,

CĂ TRĘ
A DMINISTRA ŢIA FONDULUI IMOBILIAR
R-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul3

Spre ştflnţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2
-D-Iui
Str. ‚ Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Cufle imobile - str. Delea Veche nr.6 şi nr.8, Sectorul 2)

Referitor Ia adresele A.D.P. Sectorul 2 nr.7426,7423/14.05.2018, înregistrate Ia
P.M.B cu nr. 1625986, 1625987/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4084.1O,
4085.7/21.05.2018, prin care transmite spre soluţionare cererile d-nei
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea
imobilului cu nr.8, respectiv nr.6 din str. Delea Veche, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, 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 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:
Curte imobfl cu nr.6:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelori şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm, Iipit de gardul imobilului de Ia
n r. 8.
Curte imobfl cu nr.8:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), multitulpinal h=1 1 m.
-1 ex. Ailanthus altissima (fa(s oţetar) O=35cm h=12m.

Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Curte imobfl cu nr.8:

-1 ex. A(lanthus altissima (fals oţetar), trunchi O=3Ocm h=Bm, uscat 100%, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului (AF.I.)
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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

Bd.Regina Efisabeta nr.47,cadpoştalQ5l3, sedor5, Bucureş, Rcmânia -
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afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- iefrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efecti.a pentru evitarea producerii de

evenimtte cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor hecesare plantărfl 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Fentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului cu nr.8, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 verificărh 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.
Toaletare - 3 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DJRECTOR EXECUTÎV,
Simona-Mariana POPA\Ç\

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Ą 5 Mj

Red: P.A./3 ex./31.07.2018
— prezentul avíz afost postat pe site- uI PMB.
httpJ/w.nmb.roRnstitutii/pńmaria/directii/drectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.phn, pe data
de
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ŔOMÂNIA
013 2013 SÁC0ÄDPlM ĺMr.PrUNA

Str. ‚ Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sectorul 2,
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. ElectronicH nr.44, Sectorul 2

(Imobil situat în str. Luminei nr.3, Sectorul 2)
Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.7427/14.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1626006/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4090.6/21.05.2018, prin care transmite spre

O soluţionare cererea d-Iui proprietarul imobilului din str. Luminei nr.3, privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.60 din
str.Icoanei, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.06.2018, 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 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 imobil cu nr.60- str. Icoanei:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m, lipit de gardul despărţitor vecin aI imobilului cu nr.3
din str. Luminei, iar coronamentuł afectează acoperiuI imobilului de Ia nr.3 - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în qondiţii meteo nefavorabile.

LucrriIe avizate se vor executa prin grija administratoruluiIegaI aI terenului pe care se află
nucul, confbrm art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/200 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 eliminărfl
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţHlor din jur.

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.

Lucrarea se va efectua cu acorul proprietarului de Ia nr.60 din str. Iacoanei.
Menţionăm că, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform Cod

CivH art. 613, ahn.3 administratoruĺ Iegai aI terenului afectat de nuc (dI Drago.ş Dima) poate interveni
asupra acestuia, prin reducerea coronamentului ce afectează acoperiuI imobflului.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

-;‚\ţ' Q\

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar/ana POPA -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
19162018 L sÄpoÄiůi;:,Ą iMoEuNA

Către:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
os. Electronicü nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre tiinţă:
-Domnul
Str. - .. ‘ - :. -‘ r bI. 2, sc. ‚ ap. . ‚ Sector 2, Bucuresti
predescupp@yahoocom

Referitor Ia petiţia dlui ? -: -‚ înregistrată Ia P.M.B, cu nr

Ç) 1635630121.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5454/22.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe spaţiul verde
aferent blocului din Str. Paul Greceanu nr. 11, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia
verificarea 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 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:
- Reducerea cu 1/4 a inăltimü coronamenteIor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţii mete nefavorabile şi eliminarea ramurUor uscate
Str. PauI Grepeanu nr. 11, bI. 21A, faţă bloc:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25 cm, H 12 m
- 7 ex. Populus sp. (plop) O 25-35 cm, H 10-16

coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărflor
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor la condiţii

(3 ramurflor uscate, degajarea cablurilor

Str. PauI Greceanu nr. 11, bI. 21A, spate bloc:
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25 cm, H 12 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 25-50 cm, H 12-16 m

Igienizare:
Str. PauI Greceanu nr. 11, bI. 21A, spate bloc:

- eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2-Scm
trunchiurilor arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr.
asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, cu acordul
tuturor Iocatarilor, evacuîndu-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:

Bd. Regina Elisabota nr 47, cod poşlal osaais, sector5, Bucureşti, Româna

TeI: 021.305.5500
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m - Reducerea cu 1/2 a înălţimü
de echilibrare în vederea eliminărü
meteo nefavorabile şi eliminarea

şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza
121/2010 privind unele măsuri de

virane în Municipiul Bucureşti



- toaletarea se va1executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de proteţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Buc)reşti, în perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurărU 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, în caz contrar aplicându
se sancţiuni conform art 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la 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 la data emiterfl.
Toaletare - 11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

Aed. S.B. 5 ex. 01082018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe dala đe

Sď Regina Elisabeta nr 47. cod paştal 050013, sector 5, Sucureşti, România
TeI: 02130555.00 int 4016
htlpi/www.pmb.ro

fl.ną \ ‘jt. 3.0



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

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA

Nr. 56o4/1636594/....Ç.,1Ş.2Q18

Către:
Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureti - RADET

Str Cavaf ii Vechi nr. 15, Sector 3, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 41613/15.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
0 1636594/25.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5604/26.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în curtea punctului

termic 10 Pantelimon din Str. Cluceru Sandu, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru

care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanui iocalităţilor, cu modificările şi compietăriie ulterioare, 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 dirz1ensiuni, cu aplicarea

Iucrărflor de echilibrare in vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Cluceru Sandu, spaţiu verde punct termic 1O Pantelimon:

- 3 ex. Robinia sp. (saicâm) 0 20-25 cm, H 10-12 m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 15-30 cm, FI 10-12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020 cm, H 10 m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) 0 20-25 cm, H 8-1 0 m
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 20-25 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 40 cm, H 12 m
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 80 cm, H 16-18 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşíre a ramurUor Ia condiii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Arbore în declin biologic:
Str. Cluceru Sandu, spaţiu verde punct termic 1Q Pantelimon:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 60 cm, H 16 m, cu scorbură profundă Ia bază, flpsă cilindrul

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod paştal a50013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.3055500
hhp://www.pmb.ro



Lucrarea avizata se executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI terenului,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau deteriorare construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, confoqm art. 6 pct. 6
din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. flk 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiihw verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşt), în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primęvară-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-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 defrişare a ex. Populus sp.,
în declin biologic, este necesar să depuneţi urgent, în completarea documentaţiei, Ia Centrul
de Informare şi Documentare pentru Relaţii cu Cetăţenii din bd. Regina Elisabeta nr. 42, sector
5, următoârele:

- actul de proprietate a imobilului;
- angajament de plantare, întrucât, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea

arborelui ce va fi 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 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
Toaletare — 17 ex. + 1 ex în declin bioĺgic, până Ia eliberarea avizuĺui de defrişare

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

r

Red. 5.8. 4 ex. 01.08.201 s
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data
de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, od poştal 050013, şector 5, Bucureşti, România

Ţel: 021,305.55.00 int. 4016
UKAShttp://www.pmbra

_________

oaI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1

Direcţia de Mediu
1915ZOIB I SARBĂTOPaA IMPPEUN4

Nr. 56091163656715668116367531 iJ18

Către:

Doamna

Str Hortensiei nr. 56, Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia petiţüle dvs., înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1636567/25.06.2018 i nr.

1636753/26.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5609/26.06.2018 i nr. 5668/27.06.2018,

prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore

situat în curtea imobflului din Str. Hortensiei nr. 56, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia

verificarea 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

spaţfllor verzi din intriviIanuI Iocalităţilor, cu modificările şi completările uterioare, H.C.G.M.B.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Hortensiei nr. 56, curte imobil:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, H 10 m, cu scorbură profundă Ia zona de inserţie,

despicătură profundă pe trunchi

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

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 condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic

tânăr.

Bd. Aegina Elisabeta nr 47, cod paştal 050013, sedcr 5, Bucureşti, Ramâna

TeI: 021 .305.55.00
httpJ/www.pmb.ra



Precizăm că administra4rul legal aI terenului este răspunzător de siguranţ 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

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului

în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular aI arborelui, în locaţia unde se

execută defrişarea (curtea imobilului), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului

2018, primăvara anului 2019, conform angajamentului de plantare în compensare.

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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din

aceIaşi act normativ.

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 BucureşU.

Prezentul aviz urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.

Întocmít,

Insp. Florentina POPESCU

n 4

Red. 8.3.7 ex. 01.082018 O 1W
— prezentul aviz a(nst postat pe siIe-uI PMB.

pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ąt\ţlĺ' __5

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

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1

Direcţia de ľç1ediu
oMÂNIA

- lOB 2o1g I 5Ä1ţ3Ac:ur.. iMPEUNA

[15 ;Nr. 5665/1636787! 18

Către
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr. 44, Sector 2

Referitor ia adresa dvs. nr. 10056/19.06.2018, înregistrată Ia F.M.B. cu nr.
(D 1636787/26.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5665/27.06.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţeior şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat în Tabelui 1 anexat (însoţit de fotografiiie aferente), situaţipe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi
completările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Parc Morariior:

- 2 ex. Pinus sp. (pin) O 15-20 cm, H 10-15 m, uscaţi 100%
- 1 ex. specie neidentificată multitulpinai, arbore apiecat
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 40 cm, H 20 m, prezintă ciuperci,cilindrul central putred ia

bază, secţionat

() - 1 ex. specie neidentificată, uscatl 00%
Parc Morarilor, ioc de joacă:

- 2 ex. Salix sp. (saicie) O 35 cm, H 10-12 m, arbori aplecaţi către ina de tren cu
trunchiul putred, prezintă acarieni

Lucrăriie avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru piantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene 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 obiigaţia
piantării a 27 ex. arbori tineri cu baiot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori

în declin biologic; raport de plantare 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrui minimum

7 cm şi înăiţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în iocaţia unde se

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

Tel: 021.305,55.00
hup://www.pmb.ro



execută defrişarea (aliniamente/spaţfl verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole
parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone
deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, pimăvara anului 2019.

4a finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 a in. 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.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a lucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţUlor din adresa
Direcţiei de Mediu nr 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratdrului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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 teren1
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

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 tedtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se 4ecută in regim de urgenţă.
Defrişare - 7 ex.

DiRECTOR EXECUT1V,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
insp. Fiorentina POPESCU

Red. 8.8.5 ex. 31072018
— prezentul aviz a(ost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Ľ8

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poşta 050013. sector 5, Bucureşti, România ‚‘‘

TeI: 021.305.5500 int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ulţ7.%.;.:.

Direcţia de Mediu
19l8 2018 SĂPDÁTOrnM MrrEuNÁ

Nr. 5703/1637324!

Către

ADMIN1STRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10443/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1637324/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5703/28.06.2018, 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 menţionat în Tabelul 1 anexat (însoţit de fotografflle aferente), situaţi pe raza

Sectorului 2 — Parcul Päsărari, vă comunicăm că, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Parc Păsărari:

- 1 ex. specie neidentificată O 35-40 cm, H 15-20 m, în declin biologic, trunchi cu răni

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 35-40 cm, H 20 m, trunchi cu răni

- 1 ex. specie neidentificată, arbore aplecat peňculos

- 1 ex. specie neidentificată e 25 cm, H 20 m, în declin biologic

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,

evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de

prevenire a acciđentelor sau deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene 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 24 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu diametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului

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

TeI: 021.305.55.00
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în funcţie de specie, in Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente

blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor

arborilor, aceşti se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din 9ector, în prima perioadă

optimă de piant4e7 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 verificării

în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrărilor

de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizati, conform specificaţfllor din adresa

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţUlor 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, ţinându

se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina

oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia

fiecărei instituţU.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,

va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform ari. 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 se execută în regim de urgenţă.

Defrişare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV, .
Simona-Mariana POPA

• 4*c
*

\ \ ţ /ÚJ Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU

tp 1 n

Red. 8.6.5 ex. 31.07.2018
— prezentut aviz afost postat pe sile- uI PMB.

ps data de

OA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMÂNIA
1O18 2018 SĂRBĂ100LM M000UNA

Nr. 5704116373221 Ę.ÂĽ 1018

Către
ADMIN1STRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10280/21.06.2018, înregistrată ia P.M.B. cu nr.
1637322/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5704/28.06.2018, 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 menţionat în Tabeiul IV anexat (însoţit de fotografflle aferente), situaţi pe raza

C) Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi
completările ulterioare, 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 alveolelor stradele din cadrui plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăciniior:
BId. Dacia nr. 77, Institutui Francez, în aiiniament stradal:

- 1 ex. specie neidentificată O 20 cm, H 10 m, creangă ruptă, crengi care cad din
arbore, ramuri uscate
Str. Woifgang Amadeus Moart nr. 39, grădina aferentă ansambluiui de ioc.iinţe:

- 1 ex. Populus sp. (plop) 0 35-40 cm, H 15-20 m, scorbură Ia baza trunchiului
Str. Măgura Vulturului, sc. A, grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe:

- 1 ex. specie neidentificată, tulpină putredă

Q AIe. Vergului nr. 5, bI. 19, sc. 2, grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe, parcare bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 020 cm, H 10-15 m, arbore aplecat

Str. Johannes K. Kepler nr. 26, în aliniament stradai:
- 1 ex. specie neidentificată bitulpinal O 25-30 cm, H 10 m, trunchi cu răni, uscat 100%

Str. Turnul EiffeI nr. 27, în aliniament stradal:
- 1 ex. Uimus sp. (ulm) O 40 cm, H 15-20 m, în declin biologic

AIe. IIia nr. 2, ‚bl. 58B, sc. A, grădina aferentă ansamblului de Iocuinţe:
- 1 ex. specie neidentificată O 25 cm, H 10 m, uscat 100%

Str. Avram Iancu nr. 1, Coiegiui Mediciior:
- 1 ex. specie neidentificată 020 cm, H 20 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşt& C50013, sector 5, Bucureşti, Ramânia
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Fentru 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 33 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare 6:1 pentru arbori

în declin biologic; raport de plantare(1:1 pentru arbori uscaţi ) cu diametrul minimuih
7 cm şi înălţime corespunzătoare dimetruIui în funcţie de specie, în Iocaţia unde e
execută defrişarea (aliniamente/spaţU verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole
parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone
deficitare în vegetaţie din sector, 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 verificării
în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţü prealabile punerU în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016; Q

- informarea cetăţenilor cu privire Ia 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 instituţU;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intewalului 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia
fiecărei instituţU.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datelb 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. 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
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz se execută în regim de urgenţă.
Defrişare - 8 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘‚;.
tąnkĺÝl Cc

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

îfJfĄ ţ
Red. S.B. 5 ex. 31.07.2018
— prezentu aviz aťost postat pe &te- uI PMB.
http://www.pmbro/institutii/pńmadai rectiiJdiroçu uiavize_arbarĺ_in_conşuItareĺavze_arbori_in_conşuItare.php, pe daţa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 :•:r•...
Direcţia d Mediu

Nr. 5707/1637317/ .2018

Către
ADMIN!STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr. 44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10444/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
O 1637317/27.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5707/28.06.2018, prin care solicitaţi

emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra unor arbori, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs, şi menţionat în Tabelul 1 anexat (insoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2 — Parc Pĺumbuita, vă comunicăm că1 în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUior verzi din intravilanul IocaUtăţilor, cu
modificările şi compietările ulterioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăciniior:
Parc Piumbuita 1:

- 1 ex. specie neidentificată 050 cm, H 10-15 m, în declin biologic, scorburi adânci
- 2 ex. specie neidentificată 0 15-20 cm, H 10 m, uscaţi 100%

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25 cm, H 10 m, în declin biologic
- 1 ex. specie neidentificată multitulpinai O 35-40 cm, H 10 m, în deciin bioiogic,

scorburi adânci

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de materiai dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior sau reţeleior aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbodlor 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 20 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de piantare 6:1 pentru arbori
în deciin bioiogic; raport de piantare 1:1 pentru arbori uscati ) cu diametrul minimum
7 cm şi înălţime corespunzătoare diametruiui în funcţie de specie, în iocaţia unde se
execută defrişarea (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole
parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot pIanta în zone

Bd. Regina Đişabeta nr 47, cod poştal 050013, seclor 5, Sucureşti, România

TeI: 02130555.00
http://w.pmb,ro



deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului

2018, primăvara anului 2019.
La finaiizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304I009, aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu ďn cadrul P.M.B, în vederea verificării

în teen a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aphca sancţiuni conf. art, 4 din

aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obflgaţii prealabile punerii in aplicare a Iucrărilor

de defrişare;
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa

Direcţiei de Mediu nr 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,

fie pe pagina oficială de internet 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 intewalului 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia

fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconřorrnităţilor între datele transmise şi rea(itatea 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. 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 ti 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 teńtpriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz s& execută în regim de urgenţă.

Defrişare - 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

j
1.

\ \ 2Űąş)

Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU

03. 318
Red. S.B. 5 ex. 31.072018
— prezentui aviz afos! postat pe siţe ul PMB.

pe data de

Bd. Reina E!isabeta nr. 47, cod pcşlal C50013, sedar 5, Bucureşt, Rçmănia 1'
Ţel: 02L3C5.55.ÇOjnt. 4015
http://www.pmb.ra
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
19lO8lSABÁTCV

Nr. 6083116401701

Către:

- Administraţia Domeniului Public Sector 2

os. Electronicfl nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre tiinţă:

- DIui

Str. Avrig nr. I ‚ bI. sc. ap. - Sector 2, Bucureti

e b05@yahoo.com

Referitor Ia petiţia dlui ĺ . ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1640170/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6083/06.07.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în parcarea

pentru autovehicule a blocului E2 din Str Avrig nr. 63, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia

verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventariat următorul material

dndroIogic pentru care conform Legii nr. 24/2007 rivind 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,

avizăm:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Avrig nr. 63, bI. E2, spate bloc, spre Aleea Zarandului:

- 1 ex. pom fructifer O 25 cm, H 1Dm, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 2, 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,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic

tânăr.

Bd. Regina Elisabeta nr, 47. cad paştal 05C013. sectar5, Bucureśti. Romăna

Tel: 021,3055500
http:J/www.pmb.ra



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respectarea pizuIui respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându

se sancţiuni 2onform 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. arbore tânăr 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 (aflniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocudlor 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 dea 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.

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 teritariul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex. uscat 100%

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. SB. 7 ex. Oi.C8.2018

— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Sd. Regina EIsabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureśti, Acmânia

Tet: 021.305.55.00 int. 4016
http ://www. pmb. ro

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

‚ j 2D18
ŔOMÂNIA
IY1B z;a sAPnflmM UNA

Spre şthnţă:

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢÎA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

-DI
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Delfinului nr.11, bI.D19, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.6160/27.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625082/16.05.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.3953/17.05.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 019 din str. Delfinului nr.11, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, 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 modificăriie şi
completările ultedoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teňtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărü producerii de pagube materiate sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) 020-25cm h8-lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=8m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=2Ocm h=9m.

Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:
-2 ex. Elaeagnus angustifolia (salcie mirositoare) 015-2Ocm h6-7m — reducerea

cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bioc:

-1 ex. trunchi, fără coronament 015cm h=lm, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărń 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Nr. 3953116250821

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectar5, Bucureşti, Romănia
TeI; 021.30555.00
http:Uwtňv.pmb.ro



- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.

arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 verif]căhi 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 îI afişeze,
ín 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 - 6 ex.
Defrişare - 3 ex., uscaie 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona144ppa POPA

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara

rln r

Red: P.A.13 ex.102082018 L .a —

— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
http:II.Dmb.rohnstitutii/nrimariaIdirectiijdirecUa meWavize arbcri in çonsukar&avize arbori in consutam.php, pe data
de
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Str
- Asociaţiei
Str.

Sectorul 2,
de proprietari

‚Sectowl 2

Referitor Ia adresa dnei inregistrată Ia P,M.B cu nr. 1625414/17.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4024/18.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiu! verde aferent blocului D26 din str.
Ciocârliei nr.30, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018,
s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificăńle şi completările ultedoare 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 bioc:

-3 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=5-6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ddicărü coronamentelor;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-2 ex. Tilia sp. (tei) 020-25cm h=6-8 - eliminarea unui etaj de ramuri in vederea
ridicărh coronamentelor;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020cm h=8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre aleea blocului;

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=3Ocm h=Bm — prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030cm hlOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frángerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateraĺ stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
SpaŞuI verde spate bloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h=2-3m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h5-6m — eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentelor.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Çj rtUÚ. 2018
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Nr. 4024116254141

Spre ştiinţă:
- Dna
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiuĺ verde faţă bĺoc — Iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lOcm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.39, int. 224), 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 teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fl
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tänăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea Qcorespunzătoare acestuia in funcţie đe specie, în spaţiul verde aťerent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2016, primăvara anului 2019.

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, in vederea veriicărfl in 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 îI afĺşeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare - 14 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

diJ

Intocmit: Ins Pflcopi Anişoara

n L?. r Jk 1J8
Ređ: P.AJ3 ex/02O8.2018
— prezenlul aviz aĺost postat pe sile- uI PMB.
htIp:IIpmbro/insţilutii/primariaIdrectiiídirectia mediu/avize arbod ln consultare/avize arboh in consultare.phD, ne data
đe
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Direcţia de Mediu ‘.-.

ROMAN IA
lqI 2ifl sArnIĄTcPM iMEuNÄ

Nr. 4028116256861 ‚ r 7‘u.Ju.J18 CATRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştünţă:
- Dl
Şos. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Şos. Dobroieşti nr.10, bLH2, Sectorul 2

Refeńtorla adresa d-lui ‚ inregistrată la RM.B cu nr 1625686/17.052018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr.4028/18.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului H2 din şos. Dobroieşti
nrlO, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 1806.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auio:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=GOcm h=16m, prezintă scorburi la baza trunchiului, pericoi de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-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 şi creându-se condiţiile necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

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 cadrul P.M.B, in vederea verificărü în teren a plantărilor
in compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul ąvizare termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare EÍic. fďdIin biologic.

DIRECTOR
SimonaM!

Întocmitşnşp. Pricopi Anişoara

— prezentul aviz arast postat pe site- uI PMB. /
http:j/w.pmb.ro1instiIutii/primariaJdirectiiţdirectja mediu/avize arboń in consultare/a ze tborMWĺsuItare.php. pe data

de V
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
UJlS 2OI8ISABA1OPlM jMpEuNÄ

Nr. 4096116259431 ‘1 2
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Şos. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei đe proprietari
Şos. Pantelimon nr.287A, bI.1OA, sc.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr
1625943/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4096/21.05.2018 prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 1OA din şos. Pantelimon nr.287A, vă comunicăm că 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 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
Bucure$i, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde fată bloc — spre Parcuĺ “FiorÜoC:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h10-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde fată bloc — Iateral dreapta:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) 030-35cm h=8-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h5m — prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Parcul “FIoriIoĆ

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de intrare în
bloc, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) 020-3Ocm h8-lOm;
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030cm hlOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuăndu-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.

Bd. Regüa Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româiiia

TeI: 021.30555.00
http;ííwnv.pmb.m



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 aişeze,
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 — 12 ex.

DIRECTOR EKECUTN,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: insp. Pricopi Anoara
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Red: P.Aj3 ex102.O8.2018
— prezentul aviz afost pcstat pe site- uI PMB.
http:/ţwpmb.rohnstitutiiiprimadaĺdirectiiidirectia mediwavize arbori In ccnsuUareĺavize arboń n consultare.Dhp, pe data
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Direcţia de Mediu
POMAN IA
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CĂ TRĘ
Direcţia Generală Regională a
Fînanţelor publice — Bucureşti

— Director General - serv. Patrimoniu
Str ProĹ Dr Dimitrie Gerota nr 13, Sectorul 2

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

(Curte imobii - str. Sectorul 2)

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectowl 2 nr.7864/1 8.05.201 6, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1627722/24.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4342.4/25.05.2018, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu din str. Cîrew/& vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.06.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care1 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 Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte spate — imobil cu

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 030cm hlOm, se sprijină pe gardul din
beton vecin - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate,
în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile.
Curte spate imobil cu

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=BOcm h=16m, situat lângă reţeaua de gaze, pe care o
poate fisura, deteriora - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea
ramurilor uscate, in vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin

Q
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegat aI terenului pe care se află
arborü, conform art.6 pct. 6, Anexa l din H.C.G.MB. nr 304/2009 privinđ Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţhlor din jur.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor Tn zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuVe a tăierilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd Regina EIabeta nr 47, c pcaI D5l3, seclor5, Bucui, Rcmia —
—— -
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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.C.G.M.B. nr. 3041200g.

Menţionăm că pentru obţinerea avizului de defrisare a ex. UIm situat Iângă reţeaua
de gaze este necesar să depuneţi actul de proprietate la registratura Primăriei Municipiului
Bucureşti cu sediul în b-dul Regina Eliasabeta nr.42, sectorul 5.

Pentru relaţh suplimentare vă rugăam să vă adresaţi Ia nr. de telefon 021/305.55.00,
int. 4161, Direcţia de Mediu, cu sediul în b-dul Regina Elisabeta nr.47, Sectorul 5,
mansardă, aripa Anghel Saligny, Serviciul Avize şi Acorduri.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
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Spre ştiinţă:
- DI
Aleea

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sec torul 2

Sectowl 2,

Referitor la adresa d-Iui inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1627705/24.052018 şí Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4348125.05.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 9 din aleea Piatra Mare nr.3, sc.2,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in 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 spaţiílor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2— ĺeterai dreapta:

-1 ex. Rhus typhina (oţetar ornamental) O=2Ocm h=5m, situat Ia o distanţă de cca.3,50m faţă
de fundaţia blocului - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de
intrare in bloc.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 — Iateral stânga:

-1 ex. Robinia sp. (salcăm) O=3Ocm h=lOm — prezintă treimea superioară a coronamentului
uscată, eliminarea acesteia.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), confcrm art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţeleior aeriene.

Precizăm că administratorul legal aJ terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in caz contrar aplicándu-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 iI aflşeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Tcaletare, 2eN.

DIRECTORbECUT&
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Direcţia de Mediu

ROMAN IA

CĂTRE,
Dna

Adresă de corespondenţâ: dna
Str ‚ Sectowl 2

(Curte imobiĺ - str. ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1628036/25.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.4394/29.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu rr din str. LQmifl€Iconform Certificatului de
Moştenitor nr, şi Încheierea de Rectificare ‚ vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, in 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 modiflcările 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 imobfl cu

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O=35cm h=12m, Iipit de gardddespărţitor aI imobilului cu nr.5
- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitárii
producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii
meteo nefavorabile,deoarece afectează acopeńşul imobilului cât şi reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramuritor care afectează acoperişul imobilului de Ia nr.5.

Lucrărife avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărh construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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, 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.
Toaĺetare — 1 ex.

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mrý$]ÇPA
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Direcţia de Mediu :‘:;:

ŔOMÂNIA
l ţ8 ZD l SAL4MÁTDl.t MEUNÁ

Nr. 4422, 433611626176, 16278451 1 . U& 2Ü18

Str.
Dna

cĂ T R Ę

Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1628176/25.05.2018,
1627845/24.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4422/29.05.2018, 4336/25.05.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea
imobilului cu r din str r

- -. conform Contractului de Vânzare cumpărare cu Incheiere
de Autentificare nr. .‘ ‘.2013, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007, 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extraperea rădăcinilor:
Curte imobiĺ cu nr.

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=5Ocm h=12m, Iipit de gardul imobilului, prezintă
scorbură profundă intre cele două şarpante, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratowlui
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor 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 a
deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţflle necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.c.G.M.B. nr 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm si inălţimea corespunzătoare acestuia in funcUe
de specie, in curtea imobilului din str 1, in prima perioadă optimă de plantare, in
toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr4422,
4336/1/19.06.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform 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, in vederea verifîcării in teren a plantărilor
in cDmpensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex. în declin bioĺog!c avansat.

DIRECTO,Ą*id'ëÜŤÎv,
Simona-Mâriana POPk,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

:o.
..‚ ZUT8

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2
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ŔOMÂNIA
1919 ŽZ1B sÄwuÄ3;M ncEu.31

Spre ştiinţă:
-Dna
Str Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1629544/31.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4570/04.06.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. Fălticeni ‘.‘ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţíilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aĺiniament — imobfl cu nr. I

-1 ex. Platanus sp. (platan) O=3Ocm hllm, situat Ia distanţă de cca.lm faţă de
gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din 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 nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorăńi construcţhlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederBor 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 Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

Nr. 4570116295441

DIRECTOR ĘXECUTIV,
Simona-Märana PQPA
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Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630166/04.06.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4698/05.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de speciahtate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului e din şos. Ştefan ceI Mare
nrĘ vă comunicăm că Ia verif]carea 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 ađministrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle 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:
Planteţie de &iniament

— speVuI verde a! blocului cu nr.5
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=35cm h=lOm — reducerea ramurilor in vederea degajării

corpului de iluminat public stradal.
Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar (magazin de dispozitive medicale):

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=1 1, Iipsă r#idom pe cca. h 2m, inclinat 1 5° spre trotuar —

reducerea cu 1/2 din inâlţimea coronamentului în vederea regenerării şi echilibrărfl i eliminarea
drajonilor deJa baza trunchiului.
Spaţiu! verde faţă b!oc - Farmacie:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h12m, înclinat 15° — reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea regenerării şi echilibrărfl arborelui.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm hlOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Scm h=llm - reducerea cu 1/2 din din Iungimea ramurilor
înclinate spre faţada blocului şi reducerea ramurilor ín vederea degajării corpului de iluminat public
stradal;

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=3Ocm h8m — eliminarea celor 2 şarpante uscate 100% de
Ia punctul de inserţie cu trunchiul şi reducerea cu 1/2 din lungimea şarpantei înclinată spre trotuar şi
ca rcsabil;

-1 ex. Fraxinus sp. (fmsin) O=2Ocm h=6m — reducerea ramurilor în vederea degajării
corpului de iluminat public stradal;

-1 ex. Tilia sp. (tei), bitulpinal h14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărfl produceńi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii rneteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat
public stradal;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=llm, situat ia cca. 0,50m faţă de fundaţia blocului -

reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilorinclinate accentuat spre bloc;
-1 ex. Tilia sp. (tei) 040cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărH producerü de pagube materiale sau accidente prin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 469811630166!
CATRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
- DI
Şos. Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr.5, bI.6, Sectorul 2
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frângerea şi präbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat
public stradal;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm - reducerea ramurilor in vederea degajărü corpului de
iluminat public stradal.
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).
Igienizare:

-eüminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de iăstari din specüie Aiianthus aitissima
(oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şí h1-2m.

Lucrădle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int.
224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile đe acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau a deteriorăńi construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, astfeL

- toaletarea 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anuiui);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui cflmat sănătos
pentu cetăţeni şi a condiţülor optime de dezvoitare a materialuiui dendrologic rămas.

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveQ obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi mnăiţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de piantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform art.9 aľn.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. in vederea veriflcărfl in teren a plantărilor
in compensare, In cai contrar se vor aphca sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act nonnativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul biocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterfl.
Toaletare - 11 ex.
DeHşare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjan OPA

7 *
\\ Intocmit: Ins Pricopi Arnşoara
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Direcţia de Mediu ..—
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Nr. 4699,4088.811630143, 16260011 2ű1B

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maica Domnului nr.8, bI.T55, Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.7422/14.05.2018, i a d-nei
înregistrate ia P.M.B cu nr. 1630143/04.06.2018, 1626001/18.05.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.4699/05.06.2018, 4088.8/21.05.2018 prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui T55

cD din str. Maica Domnului nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de
18.06.2018, s-a inventariat următorui materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţjui verde fată bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=4Ocm h12m - reducerea cu 1/2 din voiumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerh de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţul verde fată bloc — Iateraĺ dreapta:

-1 ex. Salix tortuosa (salcie creaţă) O=25cm h16m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde spate bloc, Iăngă trotuar

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

Q
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc, Iângă bloc:

-2 ex. Acer sp. (arţar) @=20-25cm h8-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile şi degajarea ramurilor in vederea pătrunderii Iuminii naturale în apartamentele
de Ia etajele inferioare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a
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anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri
de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior 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 obhgaţia, ca imediat după primirea avizului să îI af]şeze,
în xerocopże, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare — 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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-
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
l9l z:;a sLEÄo M

Spre ştűnţă:
- DI
Str.

2. U.2OI8 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

• Sectorul 2,
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Traian nr.197, bI.22B, sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-lui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630517/05.06.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.4715/06.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 22B din str. Traian nr.197,
vă comunicăm că 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 localităţilor, cu modificări!e 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:
SpauI verde spate bloc — parcare amenajată:

-1 ex. Morus sp. (dud) 020cm h=lOm - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor inclinate
accentuat spre parcarea auto i eliminarea ramudlor uscate.
Spaţiul verde spate bioc — parcare amenajată, părcuĺeţ:
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus altissima
(oţetar) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din 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 arbori!or
(primăvara-toamna), pentru a nu f] afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţeielor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a perscanelor 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 đe proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI aflşeze, în
xemcopie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştflnţarea tuturor Iocatadlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaĺetare — 1 ex.;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarJp$ËQIgA.

J n9 9 Întocmit: Insp-PricopîAnicoarag • n-*iURed: PA./3 ex/02.O .üiWU
— prezentul aviz afost ptat pe site- uI PMB. t—ol J ‚
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA
1918 1018 ÇAOOĄIOOIM IMPPEUNÄ

Spre ştiinţă:
-DI

‘: :üu.1018 CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electroniciî nr.44, Sectorul 2

Şos Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.311, bI.7Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630497/05.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4716/06.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 7 din
şos. Pantelimon nr.31 1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modiflcările 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 spate bloc — parcare auto:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m, înclinat spre parcarea auto - reducerea
cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Populus sp. (plop) O=55cm h18m - reducerea cu 112 din volumul
coronamentului În vederea evitărfl 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bIoc — parcare auto:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=16m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material
denđrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea

Nr. 4716116304971
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avizului şi a tehnologiei de specialitate privind
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 veriflcării în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
in 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 - 2 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Ins . Pricopi Anîşoara

E. 2018
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htto:Ji.omb.roIinstitutii/orimaria/dÉrectiifdirectia mediu/avize arbori in consuitare/avize arbod in consuitare.ohp, pe data
de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
:;•:::

ŔOMÂN IA
1911 101 R SÁlRATO PIM

Nr. 570511637320121 2018
Jíj 2010 Către:

Administraţia Domeniului PubIic Sector 2
os. Electronicfl nr. 441 Sector 2, Bucureti

Colegiul Medicilor din Municipiul Bucure$i — DIui
Str. Avram Iancu nr. 1, Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS2 nr 10281/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1637320/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi În Str. Avram
Iancu nr. 1 ‚ Sector 2, vă facem cunoscut că Ia verif]carea 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
modif]cările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 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 alveolelor straditle din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucuresti, avizăm:

Toaletare:
Str. Avram Iancu ‘. ‚ curte imobil:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 40 cm, H 14 m- Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate
Str. Avram Iancu nr. 1, în aliniament stradal:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 30-50 cm, H 10-12 m - Reducerea cu 1/3 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminării
riscului de ĺrăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, degajarea cablurflor electrice
Str. Avram Iancu i • curte imobil — ARBQRE IN DECLIN BIOLQGIC:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 70 cm, H 12 m, putred în zona de inserţie, prezintă
ramuri uscate - Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare în vederea eliminărü riscuIui de frângere şi prăbuşire a
ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor
electrice

Defrişare cu scoaterea răđăcinilor:
Str. Avram Iancu nr. 1, în aliniament stradal:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60 cm, H 12-14 m, cu scorbură Ia bază1 cilindrul central putred,
atacat de acarieni

Lucrările avizate în aliniamentul stradal se vor executa prin grija ADP 2, iar Iucrările
din curtea imobilului se vor executa de către proprietarul/administratorul Iegal aI terenului,
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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştaI 050013, sector 5, Bucureşti, România
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de repaus vegetativ a arborilor (primăvară/toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa În orice
perioadă a anului;

- defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborelui din aliniament stradal se vor executa
pentru evitarea producerh de evenimente cu urmări nedorite şí crearea condiţiilor pentru
piantarea de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenuiui 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 repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arboreleui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 si H.C.G,M.B. nr. 114/2011, ADP 2 are obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori
în declin biologic) cu diametrui minimum 7 cm şi inăiţime 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
parcare), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui 2018, primăvara anului
2019.

La inalizarea Iucrăriior de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obflgaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriflcării
in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din
aceIaşi act normaUv.

Defrĺşarea arborilor avizaţi se va face cu apiicarea prevedeńlor 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 Istorice1 cu completările
i modificările ulterioare, pentru arborii situaţi în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va f] sancţionată
conform art 4, Iit, b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Pentru reanalizarea cererii Colegiuiui Mediciior privind emiterea avizului de defrişare a
arborelui în declin bioiogic din curtea imobiluiui, este necesar să depună, 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, intrucät, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea

arborelui ce va fi 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 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, SeMciui Avize şi Acorduri, în
ziua de program cu publicul - marţi între orele 9-14.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrisare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 5 ex.(3 ex. aliniament +2 curte) Defrişare - 1 ex. În aĺiniament

D1RECTOąĘXECUTIV,
SimonâűtfIRÇPA

V . Întocmit,
Insp. Fiorentina POPECU t:. j
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

I
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t
Nr. 570511637320131 2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 2

os. Electronicü nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre tiinţă:

- Asociaţia đe Proprietari BIoc H

Str. Jean Athanasiu nr. 21, bI. H, Sector 2, Bucuresti

- Asociaţia đe Proprietari BIoc G

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bI. G, Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADFS2 nr. 10281/22.06.2018, inregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1637320/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiuĺ verde

aferent blocurflor G, H din Str Jean Athanasiu nr 21, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia

verificarea 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

spaţfllor 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

i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea i întreţinerea alveolelor strađ&Ie din

cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronament&or de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărüor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia

condiţii meteo nefavorabfle şi ehminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

Str. Jean Athanasiu nr. 21, bI. H, spate bloc:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 60 cm, H 14 m

- 1 ex. Morus sp. (dud) 020 cm, H10 rn m

- 1 ex. Carpinus betulus (carpen) bitulpinal 0 20-25 cm, H 10-12 m
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- 1 ex. Prunus cerasifera nigra (corcodu rou) 0 20 cm, FI 10 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0 20 cm, H 10 m

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 30 cm1 H 10 m

Str. Jean Athanasiu nr 23, bI. G:

-2 ex. Tilia sp. (teDO 20-60 cm, H 12-14 m

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 20-30 cm, FI 8-10 m

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 30 cm, H 12 m

- 2 ex. Acer sp. (artar) e 20-25 cm, H 10-12 m

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bI. G, spate bloc:

- 3 ex. pomi fructiferi e 15-20 cm, H 8-10 m

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 020 cm, H 10 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Str. Jean Athanasiu nr. 21, bI. H, spate bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 15 cm, FI 10 m, uscat 100%

Str Jean Athanasiu nr. 23, bI. G, spate bloc:

- 1 ex. pom fructifer e 15 cm, H 8 m, uscat 100%

Str. Jean Athanasiu nr. 23, bI. G, faţă scara A, în aliniament stradal:

- 1 ex. Acer negundo (adar american) 0 40 cm, H 8 m, cu scorbură profundă Ia bază

i pe trunchi

Str Jean Athanasiu nr. 23, bI. G, faţă scara C, în aliniament stradal:

- 1 ex. Acer negundo (artar american) e 50 cm1 H 8 m, cu scorbură Ia bază

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 2, cu acordul asociaţiei de proprietari1 evacuându-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 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 teritońul Municipiului Bucureşti, în perioada

de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvară/toamnă) pentw a nu fl afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminărĺi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in 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 tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
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respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar apticăndu

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

đefrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 i H.C.G.M.B. nr. 114/2011, aveţi obligaţia

plantării a 14 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 mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, după extragerea

sistemului radicular aI arborelui, în Iocaţia unde se execută defrişarea (aliniamente/spaţh 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 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.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul emis de Ministerul Cuiturii,

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

spaţiilor verzi đe pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH pentru Iucrările de

toaletare, lucrările de defriare urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 17 ex.

Defrişare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

SirnóżládŕäűłJana POPA
ĺ*

\ flj Intocmit,
c Insp. Florentina POPESCU

Red S B, 7 ex, 02082018

— prezentul aviz afost postat pe ste- uI PMB O n
po data de

10y
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
1915 7lBI sÁl1rÄrnfl:M LMPPÍ.ĐNA

Nr. 570511637320141. 2018
LUTŰ

Către:

- Administraţia Domeniului Public Sector 2

os. Electronicii nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre $iinţă:

- Asociaţia de Proprietari BIoc 27A — PreedinM

os. Mihai Bravu nr. 27A, bI. 27A, Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa AOPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B, cu nr

1637320/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde

aferent blocului 27A din os. Mihai Bravu nr. 27A, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia

verificarea 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 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:

() - Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrăńlor de echiĺibrare în vederea eliminării riscului de ťrângere şi prăbuşire a ramurilor ĺa

condiţii meteo nefavorabüe şi eĺiminarea ramuriíor uscate, degajarea cablurilor electrice

os. Mihai Bravu nr. 27A, bI. 27A, faţă bloc, în parcare:

- 1 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) e 20 cm, H 10 m

os. Mihai Bravu nr. 27A, bI. 27A, Iateral bloc, în đomeniul public:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-22 cm, H 10-12 m

- 1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal O 20-25 cm, H 10-12 m

Bđ. Regtia Ęlisabeta nr 47 cd pcştal 050013, sedor5, Buwreşti, RomŮn
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- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 25 cm, H 11 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 2, cu acordul asociaţiei de proprietari, 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 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 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.

Toaleiare - 5 ex.

o
Întocmit

Insp. Florentina POPESCU

Red, SB. 7 ex. 0108.2018 )U.
— prezentul avtz afost postal pe ste- uI PMB.

http:ihv. pm b.roiinstitutiĹíprimarlaldtrectii/dlrectia_ned iuíavizearboh_in_consuIIareIavIze_arbod_in_consuItare php, pe data de

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 &.. iů. 2018

Către:

•...•

ŔOMÂN IA
;nlg ‘ÄnęÁTnr?iM tprLJN

Spre $iinţă:

Administraţia Domeniului Public Sector 2
os. Electronicii nr. 44, Sector 2, Bucuresti

- Asociaţia đe Proprietari BIoc 4, 5 — Administrator
Str, Vatra Luminoasă nr. 117-119, bI. 4-5, Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1637320/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde
aferent blocurflor 4, 5 din Str. Vatra Luminoasă nr 117-119, Sector 2, vă facem cunoscut că
Ia verif]carea 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
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B.
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 straddle din
cadrui plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucuresti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor ĺa
condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscate, degajarea cabĺurflor electrice
Str, Vatra Luminoasă nr. 117-119, bI. 4-5, spate bloc:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 040 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e so cm, H 16 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 70-80 cm, H 14-16 m
- 1 ex. pom fructifer 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Abies sp. (brad) e is cm, H 10 m — doar eţiminarea ramurflor uscate
- 2 ex. Populus sp. (plop) 0 40-50 cm, H 14-16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

coronament&or de mari dimensiun cu apiicarea iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscuĺui de frângere şi prăbuşire a ramurilor ĺa condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurflor uscate, degajarea cabluriĺor eĺectrice
Str, Vatra Luminoasă nr. 117-119, bi. 4-5, faţă bloc:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 40 cm, H 10 m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 25-50 cm, H 12-14 m
- 1 ex. pom fructifer e
- 1 ex. Populus sp.

coronamentului de mari dimensiun
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor ĺa condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurflor uscate, degajarea cabluriĺor eĺectrice
Str, Vatra Luminoasă nr. 117-119, Iateral bloc 5:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, H 14 m
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20 cm, H 12 m
(plop) 0 50 cm, H 16 m - Reducerea cu 1/2 a volumului

cu aplicarea Iucrăriĺor de echilibrare în vederea eliminărü



Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Str, Vatra Luminoasă nr. 117-119, bI. 4-5, faţă bloc:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 40 cm, H 10 m, uscat 80%
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 2, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţülor 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 (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;

- defńşarea 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 tăiehlor, 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. arbore tânăr cu balot de pământ (raport đe 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 (aliniamenteispaţü 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 cadrul P.M.B, in vederea veriflcării
în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
ace!aşi 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 situaU în zonele protejate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
conform art. 4, Iit, b din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrisare urmánd a se efectua în regim de urgenţă.

Toaletare - 14 ex.
Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-fAariaRa POPA

Întocrnit,
1 .. .. Insp. Florentrna POPESCU n -

;

Red. 5.3. T e. 02.0žž&)6 & / ‘ń
y1

— prezentul aviz afosťeşe-iI-M8 —
http.lhvwwpnb roÍinstituti'đr dWectIamedkJ1avearboqi_in_con5utlareIavize_arbod_inconsutlare php, pe dătfl dC
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
. •...•

ŘOMÂN IA
191fl ?OIR SArnATflmM iMppfJNA

Referitor Ia adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată Ia F.M.B, cu nr
1637320/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5705/28.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde
aferent blocurilor 1, 2, 3 din BId. Pierre de Courbertin nr 2, 4, 6, Sector Ęvă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 13.07.2018, s-a inventańat 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.
30412009 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 alveolelor stradale din
cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Toaletare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiunĄ cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eíiminarea ramurilor uscate, degajarea cablurilor eĺectrice
BId. Pierre de Coubertin nr. 2, bi. 1, Iateral:

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 40 cm, H 10 m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 25 cm, H 12 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 25 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 0 40 cm, H 10 m

BId. Pierre de Coubertin nr. 2, bI. 1, spate bloc:
- 3 ex. Populus sp. (plop) 0 30-50 cm, H 14-16 m - Reducerea cu 1/4 a volumuiui

coronamentelor de mari dimensiun cu aplicarea Iucrărilor de echiĺibrare in vederea ehminărü
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eiiminarea
ramurilor uscate, degajarea cablurilor electrice

-1 ex. Morus sp. (dud) 020 cm, H 12 m

Nr. 57O5Ii63732OI6I..Lj...a.2ifl&2O18

Către:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
os. Electronicfl nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre $iinţă:
- Asociaţia de Proprietari BIoc 1 — Administrator
BId. Pierre de Coubedin nr. 2, bI. 1, Sector 2, Bucuresti
- Asociaţia de Proprietari BIoc 2 — Administrator
BId. Pierre de Coubertin nr. 4, bI. 2, Sector 2, Bucuresti
- Asociaţia de Proprietari BIoc 3 — Administrator
Bld. Pierre de Coubertin nr. 6, bI. 3, Sector 2, Bucurestio

o

Bd. Regina Elisabela nr. 47, ccd poştaIOŞCCl3, sectar5, Rucureşţi, România
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- 1 ex. TiIia sp. (tei) 020 cm, H 10 m
BId. Pierre de Coubertin nr. 2, bI. 1, faţă scara 1:

- 3 ex. Ţilia sp. (tei) 0 20-40 cm, H 10-14 m
BId. Pierre de Coubertin nr. 2, bI. 1, faţă scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 030 cm, H 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 25 cm, H 1Dm
- 1 ex. Abies sp. (brad) 0 20 cm, H 10 m — doar eliminarea ramurilor uscate
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 020 cm, H 10 m
- 2 ex. pomi fructiferi 0 15-17 cm, H 5-6 m

BId. Pierre de Coubertin nr. 4, bI. 2, faţă scara 1:
- 2 ex. Tilia sp. (tei) 0 30-40 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 050 cm, H 10 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20 cm, H 10 m
- 1 ex. pom fwctifer 030 cm, FI 10 m

BId. Pierre de Coubertin nr. 4, bI. 2, Iateral scara 1:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 0 25-30 cm, FI 12-14 m

BId. Pierre de Coubertin nr. 4, bI. 2, Iateral scara 2:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) 0 35 cm, H 12 m

BId. Pierre de Coubertin nr. 4, bI. 2, faţă bloc:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 30-35 cm, H 12-14 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Acersp. (arţar) 030 cm, H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (saícâm) 020 cm, H 10 m

BId. Pierre de Coubertin nr. 4, bI. 2, spate bloc:
- 6 ex. pomt fructiferi 0 20-22 cm, H 8-10 m
- 1 ex. Tflia sp. (teDO 40 cm, H 14 m
- 1 ex. Acersp.(arţar) bitulpinal 0 10-12 cm, H 4-5 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) bitulpinal O 15-20 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) 020 cm, H 1Dm
- 2 ex. Jugĺans sp. (nuc) O 20-30 cm, H 10-12 m

BId. Pierre de Coubertin nr. 6, bI. 3, faţă scara A:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 50 cm, Ii 12 m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) O 15-40 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 0 20- 25 çm, H 10 - 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 15 cm, H 10 m
- 1 ex. Carpinus betulus (carpen) 0 30 cm, H 10 m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) 040 cm1 H 10 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal 0 20-22 cm, H 8-1 0 m — Eliminarea trunchiului

O 20 cm, uscat 9O%
BId. Pierre de Coubertin nr. 6, bI. 3, Iateral scara A:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)0 30 cm, H 12 m
- 1 ex. Pinus sp. (pin) 020 cm, H 10 m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 40 cm, H 12 m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30 cm, H 10 m
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BId. Pierre de Coubertin nr. 6, bI. 3, faţă scara B:
- 2 ex: pomi fructiferi e 20 cm, H 5-7 m
- 7 ex. Robinia sp. (salcăm) e 12-20 cm, H 10-12 m
-1 ex. TiIÍa sp. (teDO 25 cm, H 12 m

BId. Pierre de Coubertin nr. 6, bI. 3, Iateral scara B:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 40 cm, H 1O m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 30 cm, H 10 m

BIđ. Pierre de Coubertin nr 6, bI. 3, spate bloc:
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 70 cm, H 16 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü
riscului de frángere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurflor uscate, degajarea cabluriĺor eĺectrice

- 7 ex. Acer sp. (artar) e 25-50 cm, H 10-14 m
- 1 ex. pom fwctifer e io cm, H 1Dm
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e so cm, H 14 m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
BId. Pierre de Coubertin nr. 2, bI. 1, faţă scara 1:

- 2 ex. pomi frucUferi e 20 cm, H 5-7 m, uscaţi 100%
BId. Pierre de Coubertin nr. 2, bI. 1, spate bloc:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal e 15-20 cm, H 10-12 m, uscat 100%
BId. Pierre de Coubertin nr. 4, bI. 2, Iateral scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 20 cm, FI 8 m, uscat 80%
Bld. Pierre de Coubertin nr. 4, bI. 2, spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) e 12 cm, H 10 m, uscat 100%
BId. Pierre de Coubertin nr. 6, bI. 3, faţă scara A:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 20 cm, H 10 m, uscat 100%
BId. Pierre de Coubertin nr. 6, bI. 3, Iateral scara A:

- 1 ex. Robinia sp. (saicâm) e 20 cm, FI 4 m, uscat 100%
BId. Pierre de Coubertin nr. 6, bI. 3, faţă scara B:

- 1 ex. pom fructifer e s cm, H 6 m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 2, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces1 Iuándu-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 spaţülor verzi de peteritoriul 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 arborilor se vor executa pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material
dendrologic tânăr.
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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 tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz cantrar 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
đefrişare, 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) 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/spaţH verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea 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 veriflcării
în teren a plantărilor în compensare, În 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 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, pńvind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrisare urmând a se efectua în regim de urgenă.

Toalelare - 80 ex.
Defrişare - 8 ex.

o
Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. S.B. 7 ex. 02.032018
— prezentul aviz afost postat pe sŕte— uI PMB.

pe data de

Ed. Reghe Etabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, Rom&iia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 570511637320171

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 2

os. Electronicii nr. 44, Sector 2, Bucuresti

ŔOMÂNIA
l !l 5 ?Q lrf Áp ÁTn:r.l ‚fA pr

Spre $iinţă:

- Dnei

Str. ‚‚ nr. Sector 2, Bucuresti

Referitor Ia adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B, cu nr

1637320/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniamentul

stradal din Str. Arh. Hâr]eu Sector 2, vă facem cunoscut că Ia verif]carea 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 spaţUlor 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 i ale H.C.G.M.B. nr.

114/2011, privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradaie din cadrul plantaţiilor de

aliniament din Municipiul Bucure$i, avizăm:

Toaletare:

aliniamentul stradal din Str Arh. Hârjeu

- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) O 25 cm, H 10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului

coronamentului de mari dimensiuní, cu aplicarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărä

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabHe şi eliminarea

ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice

Pentru problemele generate de sistemul radicular aI arborelui, soluţia tehnică aptă

Iegislativ este răzuirea rădăcinilor în Iimitele tehnice apĺicate Ia momentul refacerii covorului

asfaltic aI trotuarulut

o

o

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sectors, Buireş1i, Romănia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria

Sectorului 2, evacuăndu-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

spaţülor 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 aplicändu

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

spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sirnona-Mariana POPA
I•

c
Ö t.

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU

Red. SB. lex. o2aa2o18 fl j
-

. hjk
— prezen[ul BVE afost půstaL pe 5*0- ul PMB.

pe data de

Bd. Regna 9sabeta nr. 47. ctd poştat 05C013. seor5, Bticureşb. Rom

Tet:02130555.OO iil. 4D16
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

űi&
Nr. 570511637320181 2018

Către:
- Administraţia Domeniuiui Public Sector 2
os. Electronicii nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre tiinţă:
- Asociaţia de Proprietari BIoc 82 — Administrator
Str Dimitrie Grozdea nr. 1D, bI. 82, Sector 2, Bucuresti

ŔOMÂNIA
1913 2Ôlfl I SÁPBÁTOP;M MPPFLJNA

Referitor Ia adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1637320/27.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi in spaţiul verde

aferent blocului 82 din Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia

verificarea 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

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

i ale H.C.G.M.B. nr. 114/2011, privind amenajarea i întreţinerea alveolelor stradele din

cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureti, avizăm:

Toaletare:
- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi &iminarea ramudlor uscate, degajarea cablurilor electrice
Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bi. 82, faţă bloc scara 3:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) bitulpinal 0 35-40 cm, H 8 m — Eliminarea trunchiului O 35 cu
scorbură Ia bază, ap!icarea !ucrăriĺor de toaĺetare !a trunchiuĺ ® 40

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 20 cm, H 10 m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 0 35 cm, H 12 m
- 1 ex. Acer negundo (artar american) 020 cm, H 10 m

Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bI. 82, spate bloc scările 1, 2, 3:
- 6 ex. Tilia sp. (tei) 0 15-30 cm, H 10-12 m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0 15-20 cm, H 10-12 m
- 1 ex. Salix sp. (salcte) 0 20 cm, H 8 m

Bd. Regina Elisabata nr. 47, ccd poştal 050013, sedors, Bucureşli, Româ'9
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- 1 ex.
Str. Dimitrie

- 3 ex.
-2ex.
- 2 ex.

Str. Dimitrie
- i ex.
- 1 ex.
- 1 ex.

Str. Dimitrie
- 1 ex.
- 1 ex.

Str. Dimitrie
- 1 ex.
- 1 ex.

Acer sp. (arţar) e 20 cm1 H 10 m
Grozdea nr. 10, bI. 82, Iateral scara 3:
Tilia sp. (tei) O 30-35 cm, H 12 m
Robinia sp. (salcâm) e io cm, H 12 m
Prunus sp. (corcodu) O 20 cm, H 8 m
Grozdea nr. 10, bI. 82, faţă scara 1:
Prunus sp. (corcodu) e 20 cm, H 10 m
Salix sp. (salcie) O 30 cm, H 10 m
Betula sp. (mesteacăn) bitulpinal O 10-12 cm, H 7-8 m
Grozdea nr. 10, bI. 82, Iateral scara 1:
Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30 cm, H 12 m
Prunus sp. (corcodu) bitulpinal O 15-20 cm, H 7-8 m
Grozdea nr. 10, bI. 82, faţă scara 2:
Salix sp. (salcie) bitulpinal O 20-25 cm, H 8-10 m
Betula sp. (mesteacăn) O 20 cm, H 10 m

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului, Primăria
Sectorului 2, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau detehorarea
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 tedtoriul Municipiului Bucureşti,
in 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
in orice perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor in 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaleíare - 30 ex.

Întocmit,
Insp. Florentina POPESCU

*1

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red. S B. 7 ex. 01.082018 J .

— prezenţul aviz aľost postal pe s1e- uI PMB.
data de

Sd. Regiia ELÉabeta nr. 47, cođ poştaIOSOOl3. sector 5. Bucureşu. Ram&iia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
l9Uţ ?Dl R ‘ÁrrtÄTnpM IMpPnJNÄ

Referitor Ia adresa ADPS2 nr. 10281/22.06.2018, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1637320/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5705/28.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi pe domeniul

pubic din Str. Doamna Ghica Secior 2, vă facem cunoscut că Ia verificarea 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

localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele

de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

ĺucrăńior de echiĺibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramudlor ía

condifii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramurilor uscaie, degajarea cablurilor electrice

Str. Doamna Ghica ‚ scuar, în faţa Mega Image:

- 1 ex. Morus sp. (dud) tritulpinal e 20-30 cm, H 10-12 m

- 1 ex. Acersp. (arţar)O 20 cm, H 10 m

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 40 cm, H 12 m

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 25 cm, H 10 m

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) bitulpinal e 20-25 cm, H 10-12 m

Nr 570511637320191 .2018
iL ú1

Către:

- Administraţia Domeniului Public Sector 2

os. ElectronicU nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre tiinţă:

- DIui

o

O

Bd. Regina Eksabeto nr 47, cod paştal 050013, seaor5, Bucureşti. Románia
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Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal al terenului, Primăria

Sectorului 2, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteńorarea 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 al acestora (cu excepţia

eliminăńi ramuriior uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului).

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 aplicăndu

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. 422ĺ2001, privind protejarea Monumentelor lstorice, 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, lit, b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

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

Toalelare - 5 ex.

o
Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU

‚ r4

Red. $5.7 ex. O1.OB2018

— pmienlul aviz afast pcstat pe se- uI FMB.

po data de

Bd. Regna Ehsabeta nr. 47. cod poştal 050a13, sector 5, 5ucuişti, Rcmita

TeI: a21305.55oo ht. 4016
http:Jhwąwpmb.ro

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA



•.fl.

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ inregistrată la P.M.B cu nr. 1626017/18.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.4093.7/21.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de speciaiitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 102B, sc.C din os.
Iancului vă comunicăm că Ia verifîcarea efectuată pe teren, in data de 01.08.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, 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.30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc sc. C:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O=35cm h=lOm, prezintă o sarpantă Ia baya twnchiuiui care
afectează faţada blocului, eliminarea acesteia de la punctul de inserţie cu trunchiul.
Spaţiui verde faţă bloc sc.C- parcare amenajată:

-1 ex. fllia sp. (tei) 030cm h=8m- reducerea mmurilor inclinate spre parcare cu % din
iungime i eliminarea ramuńlor uscate.

Lucrări!e avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din HCG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior
(primăvara-toamna), pentru a nu fi aťectat echflibrul biologic aI acestora (cu excepţia ebminărb
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în xerocopie, Ia
avizierul blocului sau într-un ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor locatarilor,

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Nr. 4682116302901 aJ( 1U8
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. ElectronicU nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Popa Nicolae nr.3, bI.33, sc.2, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630290/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4682/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 33 din str. Popa
Nicolae nr.3, 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 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:
Spaţiuĺ verde faţă bloc:

-2 ex. Prunus sp.( corcodu) O=20-25cm h=3-4m, — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului i trotuar.

-1 ex. Faulovnia sp. (copacul prinţesei) O=25cm hlOm -reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului i trotuar.
Faţă bĺoc Iângă trotuar

-1 ex. Rhus typhina (oţetar ornamental) ®=2Ocm h3m- reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=2Ocm h=8m - reducerea ramurilor în vederea degajărü
corpului de iluminat stradal ş eliminarea ramurilor uscate.

-2 ex. Prunus sp. (corcodus) O=20-25cm h4-5m-- reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Koeleuteria sp. ( băsicoasă) O=2Ocm h5m -reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spre trotuar:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Tuns gard viu 25m1 hibiscus i eliminare iederă de pe trotuar

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuăndu-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.

Q
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Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

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.

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 — 9 ex.
Tuns gard viu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Referitor Ia adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630290/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.468i05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in parcarea aferentă blocului 48 din os. Pantelimon
nr.249, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a
inventariat următorul matehal dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificăhle şi completările ulterioare şi H.C.G.M,B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
SpaŞuI verde spate bloc- parcare amenajată nr. 6:

-1 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) ®=3Ocm h=lOm, Iipit de gardul părculeţului situat în
spatele blocului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează parcarea, Ioc.nr.8

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arL6 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 frănte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor đin jur şi a
reţelelor aeriene.

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, in caz contrar aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304i2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
in xeroçopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonś4lşrfaija POPA

Intocmit: Ięí$pąPricopi Anişoara
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. EIectronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-nei
B-dul ‚ Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.86, bl.A3, sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630314/04.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4684/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A3, scara B, din b
dul Basarabia nr.86, vă comunicăm că Ia verif]carea efectuată pe teren1 în data de
06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr 24/20071 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţul verde faţă bloc Iaterai dreapta sc.B:

-2 ex. Platanus sp. (platan) O=2Ocm h=5m — reducerea ramurilor înclinate accentuat
spre faţada blocului cu % din lungime, împiedică pătrunderea luminü naturale în
apartamente.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fată bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020cm h3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţHlor 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echihbrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucure$i, România
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Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 veriflcărH în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi 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 - 2 ex. arbori.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Spre ştiinţă:
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Str.

Referitor Ia adresa dvs. nr.8522/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630321/04.06.2013 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4686/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Ispravnicului 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 spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi
completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
PIanta ţie de aĺiniament imobil cu

-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm hlOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuh, în condiţii meteo
nefavorabile cu degajarea firelcr aeriene stradale i a corpului de iluminat stradal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform ad.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, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuăndu-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 aeńene.

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 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 emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp3r7p1 Anişoara
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Referitor Ia adresa dvs. nr.8522/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630324/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4687/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei i a Asociaţiei de proprietari privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi În spaţiul verde aferent
blocului R13 din os. Colentina nr.43, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În
data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul matehal dendrologic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiui verde faţä bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arboń:

-1 ex. Querqus sp. (stejar) O=3Ocm h=12m, - reducerea ramurilor cu 1/2 din
Iungime, înclinate accentuat spre aleea din faţa blocului i eliminarea ramurilor uscate.
SpaţVul verde faţă Iaterai stânga, sc.A:

-1 ex.Tilia sp. (tei) bitulpinal hlOm- reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungime,
înclinate accentuat spre aleea de trecere.

Reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungime, închnate accentuat spre faţada btocului i
eliminarea ramurilor uscat, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) 020cm h3m
-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=3Ocm hlOm.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:
-1 ex. Prunus sp. (corcodu) O=2Ocm h7m - eliminarea arpantei uscate de Ia

punctul de inserţie cu trunchiul.
Spaţiul verde faţă bĺoc, sc. B- parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din vQlumul coronamentului şi eiiminarea ramurHor uscate Îfl
vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) @=25-3Ocm h=9-1 Om;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-3Ocm h8-lOm.

Tuns gard viu- Ligusirum sp.20m1
Igienizare - reprezentată de Iăstari aparţinând specfllor Ailanthus altissima (oţetar Robinia
sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-1,5m.

Nr. 4687116303241
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? (. MIE 206

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- D-nei
şos. Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
os. Colentina nr.43, BI.R13, sc.A i B, Sectorul 2

c

o
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc- ĺateral stânga sc.A:

-1 ex. Aesculus sp. (castan) O=3Ocm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie 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 piivind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu f]
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU 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 chmat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, În toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea vedf]cării în teren
a piantărilor in 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 afeze,
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 emiterü.
Toaletare - 9 ex. arbori.
Defrişare - 1 ex.uscat 100%.
Igien/zare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Insp'ricopi Anişoara

Red: PAfl exJl3082016 .‚
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Direcţia de Mediu
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Nr. 4689116303291

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2
Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ripiceni nr.1, bI.3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1630329/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4689/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din str. Ripiceni
nr.1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, 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
modiflcările 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:
Spaţiul verde faţă bloc sc. 2:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h8m — reducerea ramurilor înclinate spre
trotuar cu % din Iungime, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde spate bloc sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h4m- eliminarea ramurilor uscate.
Igienizare:

- reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Robinia sp.
(salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h1-1,5m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bĺoc, sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) OlOcm h2m, uscat 100%,pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea 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 arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fl
afectat echilibrul biologic aI 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.

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

Bd. Reg&oa Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureştl, Romănia

TeI: 021.305.55.00
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 vegetaJ, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.MB. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea veriflcărü în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni cort art.4 din acelaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI af]şeze,
în xerocopie, Ia avińerul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex.
Defrişare - l ex., uscat 100%.
Igienizare

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

j

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: PA13 exil3082018
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Direcţia de Mediu .-.

ROMANIA
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?
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- D-Iui
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.8521/29.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630332/04.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4690/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str Maior Ion coravu r ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările 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:
Planta ţie de aliniement — faţă Iateral dreapta spre str. Pompiliu Manoliu:

-lex.Aillanthus sp.(fals oţetar) O=3Ocm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărü producerü de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, deoarece
afectează faţada imobilului.
Faţă imobil Iateral stănga:

-2 ex. Alillanthus sp. (fals oţetar) O=20-25cm h=7-8m, răsărite spontan Iipite de calcanul
imobilului - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, tuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărb construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 — 3 ex. arbori.

DIRECTOR EKECUflV,
Simona-Mariana POPA

Nr. 4690/1630332
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Nr. 4691116303371

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Azotului nr.3, bI.33D, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8521/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630337/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4691/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociatiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 33D din str.
Azotului nr.3, vă comunicăm că Ia verif]carea 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 spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu
modicăriIe şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bĺoc:

-1 ex. Morus sp. (dud) 035cm h=12m, - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Qcm h4m- reducerea ramurilor cu 1,5m din
Iungime deoarece afectează faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateraĺ stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop) 060cm h=18m- reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerü de pagube materiaie sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=25cm h=4m- reducerea ramurilor cu 1 ‚Sm din Jungime
deoarece afectează faţada blocului.

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=25cm h=4m- eliminarea ramurilor uscate.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (prímăvara-ţoamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuándu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei 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 ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina Eksabeta nr. 47. cod poştal 050013, sedas, Bucureşti. Ramâna

TeL021.3055500
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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.
ToaIetare — 5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Referitor Ia adresa dvs. nr.8521/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630339/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4690/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Nifon 8ăIăescu' ‚ vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 06.08.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care1 în canformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările 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:
Pĺania ţie de aĺiniament- imobil cu nr, 18:

-1 ex. Acer sp.(arţar) O=45cm h14m, prezintă scorbură Ia baza trunchiuiui
reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
o21/252.77.ag, int. 224)1 conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 emiterfl.
Toaletare — 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Nr 469211630339

Spre ştflnţă:
- D-nei
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul2
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Spre şthnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Frederic Chopin nr.15, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.8521/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630341/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4693/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Fr.Chopin
nr.15. 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 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:
Spaţiul verde fată bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase) 030cm hlOm, doar eliminarea ramurilor
uscate.

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm hlOm.
-1 ex.Tilia sp. (tei) O=4Ocm h12m- prezintă o scorbură Ia inserţia unei arpante i

eliminarea unui etaj de ramuri.
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h3m, doar eliminarea ramurilor uscate.

Spre trotuar:
-2 ex. Prunus sp. (corcodus) O=15-2Ocm h=3m- reducerea ramurilor cu 1,5m din

Iungime, înclinate accentuat spre faţada blocului.
Reducerea ramurilor cu 1 ‚5m din Iungime, înclinate accentuat spre trotuar, împiedică

accesul pietonal, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h5m;
-2 tufe Syringa (Iiliac) O=3Ocm h13m.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Tilia sp. (tei) e=3ocm h13m- reducerea ramurilor înclinate accentuat spre

faţada blocului cu 1,5m din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Spaţiul verde faţă bloc- iateral dreapia:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm hlOm- eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
inălţărh coronamentului.
Spaţiul verde faţă bioc - spre iroiuar:

Reducerea ramurilor cu 1,5m din Iungime, înclinate accentuat spre trotuar, împiedică
accesul pietonal, la următoarele spech de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) 015cm h3m
-1 ex. Prunus piersica (piersic) O=2Ocm h2m
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Tuns gard viv - 35m1 Ligustrum sp.
Igienizare - reprezentată de Iăstari aparţinănd speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Robinia
sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu e=1-3cm şi h1-1,5m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc- Iateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=14m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului,
pericol de prăbuşire conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţflior 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
Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cát mai curând1 în vederea asigurării unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

- defhşarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţfllor necesare plantării de matedal
dendrologic tânăr

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei ĺucrări(or, siguranţa bunurilor şi a persoaneĺor 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.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui
7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului sau în
alte zone deflcitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2016, primăvara anului 2019.

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 in teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din aceIaşi 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 Ja data emiterii.
Toaletare - 13 ex.arbort
Oefrişare - 2 ex., din care lex.uscal 100%.
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Spre ştflnţă:
- D-Iui
Aleea ‚Sectorul 2

- Asociaţiei de proprietari
Aleea Luncsoara nr.4-6, bI.48A,Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.8605/30.05.2018, nr.7507/14,05.2018 înregistrate Ia
P.M.B cu nr. 1630367/04.06.2018,1625984/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.4697/05.06.2018, 4083/21.05.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-Iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 48A din aleea Luncoara nr.4-6, vă comunicăm că Ia
verif]carea 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 Iocalităţiior, 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:
Spafiul verde fată bIoc, sc. 1, spre trotuar

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in
vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile Ia următoarele specfl de arbori:

-2 ex. Gieditschia sp. (glădiţă) O=3Ocm h=14m;
-2 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) O=25-3Qcm h=1 0-11.

Spau1 verde spate bloc, sc. 1:
- 2 ex.Prunus avium (cires) e=25-3Ocm h8-lOm- eliminarea ramurilor uscate.

Spaţjul verde faţă bloc, sc. 2, spre trotuar
- 1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) O 3Ocm h12m
- 2 ex.Prunus sp. (corcodus) O=20-25cm h=4-5m - reducerea cu % din Iungimea

ramurilor inclinate spre trotuar i carosabil,împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde spate bloc, sc.2 spre aĺeea Deda:

-2 ex.Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h10-12m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fată bloc, sc. 2:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) 020cm h3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform prevederflor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, in prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La fĺnalizarea 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 verificărb în teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi 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 Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 11 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.
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Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- D-Iui
Str. ‚ Sectorul 2
- Asociaţia de proprietari

Str. Avrig nr.35, bI.441, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1631880/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4936/11.06.2018, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 441 din str.Avrig nr.35, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, 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 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:
Spate bloc- parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia
următoarele specii de arbori:

-3 ex. Aillanthus sp. ( fals oţetar) O=20-25cm h=7-lOm, răsărite spontan;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm.

O Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-7 ex. Aillanthus sp. (fals oţetar) 015-2Ocm h=5-6m,răsărite spontan,
Iipite de clădire, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de
telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-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, 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

Nr. 493611631880
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(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi,
avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 7ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie,
în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M,B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea 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 - 4 ex.
Defńşare - 7 ex., uscate 100%.
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Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633345/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5134/15.06.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 8
din str. Răscoala 1907nr.4, sc.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
01.08. 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde spate bloc.8, sc.2 - str Răscoala 1907 nr.4:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=lScm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinil& se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărH construcţiilor din jur, creându-se condiţüle necesare plantării de material dendrologic
tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,

r conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
tJ balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie

de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 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 Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

? 4, Álj(, 198
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

•...

ŔOMÂN IA
l1A OIS SÁPBATOM IMPPEuNA

Referitor Ia adresa dvs. nr.10859/28.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1639114/03.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5940/04.07.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cehnţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi in tabelul I anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriu Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradaie din cadwl plantaţülor de aliniament avizăm
executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 6 ex. arbori, astfel:

- 2 ex. arbori în declin biologic avansat;
- 4 ex. arbori, uscate 80-100%.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr1 prin grija dvs.,
evacu31'idu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a16 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în Iocaţflle unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor
de joacăĺalveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, in
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 RM.B. în vederea
veriflcării în teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi1
fie pe pagina oficială de internet 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, ţinändu

6d Regina EIabeta nr 47. cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, România
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se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibitităţile 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.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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 emiterü.
Defrişare - 6 ex., din care 4 ex. uscale 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‚1
t'njż

Întocmit: Insp. Pflcopi Anişoara
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Administraţia Domeniuiui Public Sector 2
Şos. EIectronicii nr. 44, sector 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari a blocului 16 — administrator AIexa Gheorghe
Str.Teiul Doamnei nr. 110, sector 2
- Doamna
Str. ‚ sector 2

Referitor Ia adreseIe doamnei ‚ înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1640425106.07.2018, 1649534/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6140/09.07.2018, prin
7521/07.08.2018 prin care ne solicită emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi
în spaţiul verde aI blocului 16 din str. Teiul Doamnei nr. 110, sector 2, vă facem cunoscut că
ia verifkarea efectuată pe teren în data de 24.07.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor cu modif]cările şi completările în vigoare şi
H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 16:
- 1 ex Acer sp (arţar) 0=18 cm, h= 10 m - Reducerea Ia 1/4 a volumului
coronamenlului, cu aphcarea Iucrărflor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de
ťrăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eĺiminarea ramurilor
uscaie

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaf,iuI verde spate bloc 16:
- 1 ex. Morus sp. bitulpinal (dud) 0=20- 30 cm, h10 -12 m - cu scorbură profundă în

zona de îmbinare a ceIor două trnchiuri, Ia bază şi Iipsă cilindwi central
LucrăriIe avizate se vor executa prin grUa administratorului Iegal aI terenului ADP 2,

evacuându-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 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 spaţii(or verzi de pe teńtoriul 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

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tănăr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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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 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 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 diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, Îfl
funcVe de specie), în spaţiul verde aI blocului, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr.
114/2011, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna 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 cadrul P.M.B, în vederea verificărh in teren
a plantărilor În compensare, In caz contrar se vor aplica sanąiuni conf, art 4 din aceIaşi act
norma tiv.

Defdşarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI af]şeze, 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 pentru Iucrările de
toaletare, Iucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaíetare — 1 ex. arbore
Deťrişare — 1 ex. arbore în deciin biologic

OIRECTOR ExEcurIv,
Simona-Mariana POPA

ćt ‘k
N éi'.r 7Ţ\ţŹ•

intocmit,
Insp. Florentina POPESCU í5 ex,/13.06.2018

pmzentul aviz a fost postat pe &te-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţia de proprietari a blocului

Str. Puccini nr. 6, sector 2

- Domnur

Str. - • sector 1

Referitor Ia adresa domnului i, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1641090/09.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6202/10.07.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat în spaţiul verde din spatele blocului

din str. Fuccini nr. 6, sectorul 2, vă facem cunoscut că Ia veriflcarea efectuată pe teren în

data de 30.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii

nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,

cu modificăriie şi completările ulterioare, H.CG.MB. 304/2009 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spatele blocului situat în str. Puccini nr. 6:

- 1 ex. Fopulus sp. (plop) e 50 cm, h 12 m —uscat 100%

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului ADP2,

evacuându-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,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.

Bd, Rcga Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5. Bucureşti, România
TeI: 021.30555.00
httpi/www.pmb.ro



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 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 plantării unui

ex. arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în Iocul celui defrişat, respectând distanţa

reglementară faţă de clădiń şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna

anului 2018 — primăvara anului 2019.

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 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.

Defrĺşarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevedeńlor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare— 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marina POPA

. :iu1
‘1

Întocmit,

- Insp. Florentina POPESCU / exJl3.082018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
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AdministraUa Domeniului Public Sector 2

Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Spre ştiinţă

- Asociaţia de proprietari a blocului D 14 - admnistrator doamna

Aleea Lunguleţul nr. 6, sector 2

Referitor Ia adresa asociaţei de proprietari1 înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1641323/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6245/11.07.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate pentru unii arbori situaţi in spaţiul verde din spatele blocului

D 14 din Aleea Lunguleţul nr. 6, sectorul 2, vă facem cunoscut că Ia veriflcarea efectuată pe

teren in data de 30.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care

conform Legii nr. 2412007 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:

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Spaţiul verde din spatele blocului D14 situat în Aleea Lunguleţul nr. 6:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 80 cm, h 7 m — între sc. 5 şi 6 - cu scorbură profundă Ia bază şi

Iipsă cilindrul central

- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 40 cm, h 4 m — între sc. 5 şi 6 - cu trunchiul putred Ia 2,5 m de

soI

- 1 ex. Saśix sp. (salcie) e 70 cm, h 7 m — sc. 4 - cu scorbură profundă Ia aprox.1,2m de

soI şi Iipsă cilindrul central

Lucrările avizate se executa prin grija administratorului Iegal aI terenului ADP2,

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,

defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea producerU de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material

dendrologic tănăr.

Nr. 6245116413231
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior

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 avizat pentru defrişare,

conform H.C.&M.B. nr. 304/2009 şi H.C.G.M.B. 114/2011, aveţi obligaţia plantării a 18

ex. arbori tineri cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime

corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde aI blocului, respectând

distanţa reglementară faţă đe clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din

toamna anului 201 8 — primăvara anului 2019.

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 P.M.B, în vederea verificării in 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.

Prezentul aviz se va executa în regim de urgenţă.

Defrişare — 3 ex. în declin bioIogic

DIRECTQR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU / 5 fll3c8.2o18
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Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1647297/30.07.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.71 49/31.07.2018, prin care solicitaţi, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr.
3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XXVIII
anexat (insoţit de fotograflile aferente), situaţi pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea
rădăcinilor a 1O ex. arbori, astfel:

- 5 ex. arbori în declin biologic avansat;
- 5 ex. arbori, uscate 100%.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacundu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţHlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 35 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în Iocaţiile unde se execută defńşările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor
de joacălalveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, in
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, in vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrăńlor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oflcială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
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pagina ofĺcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare - 1O ex., din care 5 ex. uscate 100%.

DJRECTOR EXECUT1V,
Simona-Ąlariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
P0 MAN IA
1818 2018 SÁOOÄÎOO:M LI100ELINA

J 4 1U8

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronîcii nrA4, Sectorul 2

(Parcul Titus Ozon, sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.12579/24.07.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1648577/02.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7342/3.08.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
speciflcaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul XI anexat (însoţit de fotografiile aferente), situat în
Parcul Ozon, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de
defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

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, (raport de plantare de 6 :1 pentru arbori în declin biologic) cu
diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului !n funcţie de specie,
în Parcul Ozon în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara
anului 201g.

La f]nalizarea 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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţülor verzi,
f]e pe pagina oficială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina of]cială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia flecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborelui fără aviz de speciaiitate.

Nr. 7342116485771
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Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţíonată
arŁ4, 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.
Defrişare - 1 ex.,uscat 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Märiana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŔOMÂN IA
l9l8 2DlBISASÁTCP;M MPPEUNÁ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(os. Pantelimonr bLP2 — os. Mihai Bravu bLP3, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.12804/27.07.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1648474/02.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7346/03.08.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specif]caţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XIV anexat (însoţit de fotograf]ile aferente), siiuaţi pe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţhlor de aliniament avizăm
executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 6 ex. arbori uscate 80-
1 O0%

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacužodu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilori uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, administratorul Iegal aI terenului are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ (raport de plantare de 1 :1 pentru arbori uscaţi 100%), cu O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locaţiile
unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de
joacă/alveole parcare), Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot
planta in zone deficitare în vegetaţie din sector, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La f]nalizarea 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
verif]cărH în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

-informarea cetăţenilor cu privire la arborb avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii;
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

L

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze cu excepţia
speciei Populus (plop) unde se va folosi o altă specie predominantă din zonă/spaţiu
verde/aliniamet;

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 aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor 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.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrŕşare - 6 ex. arbori uscate 100%.
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA LACVRI PARCURI I AGREMENT BUCURETI

Şos. Bucureti- PIoieti nr.8B, Sectorul 1

(Parcul CircuI de Stat, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.6028/06.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1649897/07.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7596ĺ08.08.2018, prin care solicitaţi
emitarea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelele anexate (însoţite de fotografiile
aferente), situaţi în parcul Circul de Stat, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 18 ex. exemplare arbori, în
declin biologic, uscate în proporţie de 8O-100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi 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 minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în Parcul Circul de Stat, 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
verificărü in teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se var aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicara a Iucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborh avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie da posibilităţfle informatice
şi de decizia fiecărei instituţü;

- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.
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Menţionăm că existenţa neconformităţiior între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul
art4, iiŁb din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 3D4i2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defrişare - 18 ex. arbori uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Referitor la adresele d-Iui ‚ înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1629656/31.05.2018,
1643986/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4571/04.06.2018, 6672119.07.2018 prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul din
str. Toamnei -‘ «‚ vă comunicăm că Ia veriflcarea efectuată pe teren, in data de 12.06.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcăhle şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelar stradale din cadwl plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plentaţie de aliniement — imobl cur

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=45cm h=13m, situat Ia o distanţă de cca.5Ocm faţă de imobil,
prezintă scorbură Ia baza trunchiului, Iipsă ritidom h cca4ocm, sistemul radicular dezvoltat Ia
suprafaţă, flsuri în trotuar, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţiile necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a ex.6 arbori tineri cu
balot de pămánt, cu diametwl minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie
de specie, astfel: 1 ex. in alveola rămasă Iiberă, in urma defrişării şi 5 ex., în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, in prima perioađă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare coníorm ad.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, in vederea veriticărü in 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.arbore in declin biologic avansat.

DIRECTOR EXECUTIV,
SiuJióna-Maşiana POPA
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(Str. Barbu Văcărescu cuprinsă între str. Gheorghe Ţiţeica i os. Fabrica de Glucoză,
Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.8522/29.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1630328/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4688105.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui Andrei Iosub privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Barbu Văcărescu cuprinsă între str Gheorghe
Ţiţeica i os. Fabrica de Glucoză, vă comunicăm că Ia vedflcarea efectuată pe teren1 în
data de 10.08.2018, s-a inventariat următorul mateńal dendroiogic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr30412009
privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Domeniul Public- în trotuar Iángă gard nr pare str. Barbu

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre
eliminarea ramurilor uscate, împiedică accesul pietonal
arbori:

-10 ex. Acer sp. (artar) 0=15-2Ocm h5m;
-4 ex. Fraxinus sp.( frasin) 0=2Ocm h6-7m;
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=3Ocm h=5-6m;
-4 ex. Prunus sp. (corcodu) 0=1 5-2Ocm h=3-4m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 020cm hOm.

Domeniul Public - în Parcuĺ Verdi nr impare str. Barbu Văcărescu:
- 8 ex. Acer sp. (arţar) ®20-25cm h7-8m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) 020-30cm h6-7m;
-4 ex. Prunus sp. (corcQdu) O=15-2Ocm h3-4m;
-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) 020cm h7m;
-2 ex. Fraxinus sp.( frasin) O=20-25cm h7-8m;
-3 ex.Populus sp.( plop) O=35-4Ocm h12-14m;
-2 ex. Jugians sp.( nuc) 0=20-25cm h=6-7m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 bioíogic aI
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.
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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 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 — 44 ex.

DIRECTOŔ EXĘCUTIV,
Simoná-M ianä PÖPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P,A13 exJl4,08.2018
— prezentul aviz aĺost pastat P° site- uI PMB.
hltpţíwwn,pmb,r&institutiiĺpr$mariaţdirectiildirectia mediu/avize arbod n consulţare!avtze prtprl n çonsultare.php, e data de ‘h
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
os. Colentina nr.7, bI.0D40, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.8521/29.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630348/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4694/05.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 0D40 din os.
Colentina nr.7, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 4 ex. Querqus sp.(stejar ) O=30-35cm h8-lOm- eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020cm h5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

inclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stănga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează parcarea, Ioc.nr.8

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=2Ocm h=5m;
-1 ex. TiIia sp. (tei) 030cm h=lOm;
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=2Ocm h8m.

Spaţiul verde spate bloc- parcare:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 025cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre parcarea blocu
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h=4m- eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Frunus sp. (corcodus) O=2Ocm h=3m, uscat 100%, uscat 90%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=lOcm h2m, uscat 100%, uscat 90%, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

Nr. 4694116303481

- 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

Bd. Regń,a Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Romka

TeI: 021.305.55.00
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişăriior, 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La f]nalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI af]şeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1O ex.
Deľrişare - 2 ex., uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
SirnonaMÇq57A

—

Întocmit: Insp ricopi Anişoara
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
os. Mihai Bravu nr.172, bI.230, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs.nr.8521/29.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630353/04.06.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr.4695/05.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi in parcarea din spatele blocului 230 din os. Mihai Bravu nr.172, vä comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, in data de 10.08.2018. s-a inventahat următorul material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăhle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Parcare amenajată spate bloc 230:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in vederea
evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) O=2030cm h=12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) multitulpinal h=lOm;

- 3 ex. Ailanthuss sp. (fals oţetar) O=25-3Ocm h8-1 Om.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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 eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărb construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, 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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il afişeze, in
xerocopie, la avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Menţionăm că pentru os. Mihai Bravu nr.176, bI.228, P.M.B. - Direcţia de Mediu a emis
avizul nr.5605/14.08.2018 (privind toaletarea a 16 ex. arbori i defriarea unui ex. uscat 1 00%) care
are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariya POPA

!ntocmit Ins Pricopi Anişoara

Ai1( L 4 ÂU
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cĂ T R E,
Parohia Bisericii Armene

B-dul carol I nr.43, sectorul 2

(Cimitirul Armenesc- şos. Panteĺimon nr. 90, Sectorul 2)
Referitor Ia adresa dvs., nr.172/07.06./2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1631658/07.06.2018

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4863/08.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în Cimitirul Armenesc din os. Pantelimon nr.90, vă
comunicăm că Ia veriticarea 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 spaţülor 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Q Cimitiruĺ Armenesc - parcela 6:
-2 ex. Tilia sp. (tei) S=30-35cm h=10-llm, prezintă scorburi deschise Ia baza trunchiurilor,

în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Cimitirul Armenesc — spete capelă:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=8m- prezintă scorbură Ia inserţia unei arpante, cu multe
galerfl pe trunchi, efectuate de păsări, în declin biologic(conform foto anexată).
Cimitirul Armenesc — parcela 2 cape/ă, /ângă gard:

-1 ex. TiIia sp. (tei) O=3Ocm h=Bm- situat pe Iocul de veci, impiedică înhumarea.
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului

Iegal aI terenului pe care se află arborü, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţfllor din jur.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevedehlor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defriflrilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 24 ex. arbori tineri cu

Q balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in cimitir, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.4863/1/14.08.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişaŕe — 4 ex. arbori în declŕn biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marięna OPA

(/ ( lntocmit:hipjricopi

Red: P.A.ţ3 ex.114.O8.2016
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Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1632877/12.06.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.5045'13.06.2018, prin solicitati emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Armenească conform Contractului de
Vânzare Cumpărare cu Incheiere de Autentificare 15.04.1983, vă comunicăm că Ia
verifcarea efectuată pe teren, in data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalhăţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.c.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele đe protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil

-3 ex. Aesculus hipocastanum (castan) 0=60-BOcm h=12-14m, situate Ia o distanţă de cca.
lm de gardul dinspre stradă, prezintă arpante înclinate accentuat spre trotuar i carosabil—
reducerea acestora cu % din Iungime cu degajarea corpului de iluminat stradal ęi a coronamentelor
cu eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerh de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile.

-2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=15- 2Ocm h6-7m, răsărite spontan Iipite de calcanul
clădirü invecinate - reducerea cu 1/2 din inâlţimea coronamentelor în vederea evitărfl producerü de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se află
arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor ve2i de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Deoarece imobüuĺ este cuprins in Zona protejată nr.39, este necesar să soiŕcŕtaţi avizul,
punctui de vedere aI Ministerului Culturii înaintea executărü Iucrărilor de toaletare.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari a POPA

17' Intocmit: Insp. Priyopi Anişoara
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştünţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Aleea Sinaia nr.2, bLBl, sc.2, Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.9069/06.06.2018, 8702131.05.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1632840/12.06.2018, 1631499/07.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5046/13.06.2018,
4362/08.06.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiei de proprietari privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 81 din aleea Sinaia nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
10.08.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile,la următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) ®=3Ocm h=12m.
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta sc. 2:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=8-lOm;
- 3 ex. Sophora sp. (salcăm japonez) O=40-45cm h=1 1-16m.

Lângă bloc:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m.

SpaVuI verde faţă bioc, sc. 2
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-1 lm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.

224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri đe prevenire a accidentelor sau
a deteriorărh construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 emiterfl.
ToaÍetare — 12 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a iaňá POPA

Întocmit: Insçrfrcopi Anişoara
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- AsociaUei de proprietari
os. Mihai Bravu nr.176, bI.228. sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de propńetari, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1636628/25.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5605/26.06.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboňlor situaţi in spaţiul verde
aferent blocului 228 din sos.Mihai Bravu nr.176, vă comunicăm că Ia veriflcarea 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 Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi HC.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc, sc.A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m, înclinat 20°, spre Iocul de joacă copii —

reducerea cu 14 din inălţime în vederea regenerărü i echilibrărb.
-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h18m - 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.
Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-2 ex. Prunus sp. (corcodus) O=20-25cm h8-lOm- reducerea ramurilQr în vederea
degajîrii corpurilor de iluminat stradal.

-1 ex. Juglans sp. (nuc) bitulpinal h1 1 m- reducerea ramurilor înclinate accentuat
spre trotuar i carosabil cu % din Iungime i eflminarea ramuńior uscate.
Intrare bloc, sc.A:

-4 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h8-lOm- reducerea cu 1/3 din
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producehi de
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
nefavorabile
SpaUuI verde faţă spre trotuar.

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar i carosabil cu 34 din
Iungime,impiedică accesul pietonal i auto i eliminarea ramuńlor uscate, Ia următoarele
specii de arbori:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h8-9m;
-1 ex. Robinia sp. (salcăm) O=2Ocm h=Bm;
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) =30cm hlOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde faţă bloc, părculeţ - Ioc de joacă pentru copü:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire

i i
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene, 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerh de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul (egal 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obiigaţia plantării unui ex. Q
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 veriflcării in teren
a plantăńlor in compensare, b caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI af]şeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaleiare - 16 ex.
Defńşare - 1 ex. uscat 100%.

DiRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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CĂTRE
Doamna

Str sector 2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1639937/05.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 6084/06.07.2018, prin care ne solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru doi arbori situaţi in curtea imobilului din str. Popa Nicolae sectorul
2, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 28.07.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009, avizăm
Ţoaletare:
in curtea imobilului:

- 2 ex. Abies sp. (brad) e 7 - 20 cm, h 8 - 10 m - Reducerea cu maxim lm din
Iungimea ramurilor care afectează acoperişul casei, în vederea ehminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aphcarea Iucrări!or de
echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurflor uscate de ia bază, degajarea cabIurilor
&ectrice

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului, evacuîndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-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 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 proprietarul 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 — 2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Nr.608411 639937!

Întocmit,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
1910 2lfl SAflÄTOa:M IMPOEuNA
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CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematorülor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Cimitirul Izvorul Nou, Str Drumui Murgului nr 47, sector 3
-D-na bL ap. sect. 2

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P M B cu nr.
1648383/02.08.2018 25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7352/0S o8 ?c'/2 prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în
Cimitirul Izvorul Nou, pe Iocul de veci nr. din 2 . aflat în concesiunea dânsei

Q
conform Actului de concesiune nr. arbore care prezintă pericol de
prăbuşire peste monumentele funerare din jur, după verif]carea efectuată pe teren, în data
de 10.08.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 3Ocm, h 12m, situat în perimetrul Iocului de veci
nr. L — prezintă pericol de prăbuire peste monumentele funerare din jur

- 1 ex. Prunus cerasus (visin) e 2Ocm, Ii 4m, înclinat Ia 30 spre celelelalte
monumente funerare din jur, situat în perimetrul Iocului de veci nr. 63 din Fig. A1

Celor 2ex. de arbori Ie-au fost secţionate sistemele radiculare în urma unei recente
înhumări, crescând astfel riscul de prăbuire.

Lucrările de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se vor efectua prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl (A.C.C.U), 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 funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum Tcm şi înălţime corespunzătoare diametrului în

(J funcţie de specie, în Cimitirul Izvorul Nou sau în alte unităţi aflate în administrarea ACCU,
în perioada optimă ( 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 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.

Nr. 7358116483831

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare: 2 ex. situate in perimetrul Iocului de veci

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: T8/5 ox/14OB2018
prezentul avz a fost postat pe site.ul PMB

Bd. Rega Etisabeta nr. 47, cod paştat

Tet: 021.305.55.00
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Referitor la adresa dvs. nr.13160102.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1650834/09.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr7731/10.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV,poz.15, anexat (însoţit de fotografia
aferentă), situat in str. Badea Cârţan vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare
cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, uscat 100%.

Lucrăriie avizate se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore
tânăr cu baiot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în spaţiul verde aferent blocului 4obis în urma defrişării,
în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea 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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
f]e pe pagina of]cială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia f]ecărei instituţfl.

ITj-îi

Nr.7731l16508341

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2 9 hfl5

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(Str. Badea Câflan r - Sectorul 2,)

d. Regina EIabeta nr 47, cod poştal 05Q013. sedor5. Bucureştt Româia

TeI: 021305.55.00
hLtp:/iw'n.pnb.ro



Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţii!or
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-M iana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red PAí3 ex/20OB2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
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CĂ TRĘ
ADMINIS TRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aIiniament — B-dul Ghjca Tei Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1650836/09.08.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7732/10.08.2018, prin care sol[citaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV poz. 9, anexat (însoţit de fotografia

Q aferentă), situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei 1.. 1. vă comunicăm că, În
conformitate cu prevederile Legii nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din iritravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, în declin
biologic.

Lucrărüe avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrolagic tánăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore
tänăr cu balot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în urma defrisării, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2016, primăvara anului 2019.

La inalizarea 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
veriflcării în teren a plantărilor În compensare, În caz contrar se var aplica sancţiuni conf.
ad, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl in aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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 in care acestea se vor executa, ţinăndu
se cont de zona de acţiune şi luxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oflcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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.
Defrişare - 1 ex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
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(PIantaţie de aliniament — str. Berechet Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1650618/D9QJ2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7740110.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul XV, poziţia 1, anexat (însoţit de
fotografiile aferente), situat în str. Berechet ..i, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.CGM.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveoletor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm executarea Iucrării de defrişare
cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţülor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defhşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălŞme corespunzătoare
diametrului În funcţie de specie, lex. în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea Iucrăńlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB, in vederea
veriflcării în teren a plantăňlor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oflcială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oflcială de internet 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.

Nr.774011 650618!

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
iglB 20181 SAOSATÓO;M MpPEUNA

2 R A U L ——-.r

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar5, Bucureşti, Rom%a
TeI: 021.305 5500
http.flwwv.pmb.ro



Nerespectarea ce!or menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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 valabilitaţe 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex.uscat WO%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M rîana POPA
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Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament — str. Amiral Murgescu Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1650630/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7742/10.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV,poz.10, anexat (însoţit de fotografia
aferentă), situat în plantaţia de aliniament, din str. Amiral Murgescu - vă comunicăm
că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modif]cările şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, uscat 80-
i00%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţhlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, 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 HC.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.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţH prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
f]e pe pagina of]cială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oflcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia flecărei instituţü.
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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 emiterU.
Defrişare - 1 ex. uscat 8O-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
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Şos. Electronîcü nr.44, Sectorul 2

( Str Tâmpa I -
‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1650632/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7743/10.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV,poz.1 1, anexat (insoţit de fotografia
aferentă), siluat în spaţiul verde aferent bĺocului, din str. Tâmpa r vă comunicăm
că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveoleior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea Iucrării de đefrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore, uscat
100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuż,du-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în spaţiul verde aferent blocului 3C în urma defrişării, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La inalizarea 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
veriflcării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerh in aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţü;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, 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 oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, IiŁb 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.
Defrişare - 1 ex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M iana POPA
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ADMINISTRA ŢIA DOMENIULW PUBLIC
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul2

Spre ştllnţă:
- D-iui
Str. ‚ Sectowl 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.967B/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu .nr.
1634280/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5312/19.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţl in spaţiul verde aferent blocului T68 din str.Oteşanl •1vă comunlcăm că Ia veríf(carea efectuată pe teren, în data de 06.08.20181 s-a inventaŔat
următowi mateńai dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificădle şi
completărlle ulterioare şI H.C.G.M.B. nr.304/2009 pńvinđ Normele de protecţIe a spaţiilor
verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-2 ex. Fraxinus sp.(frasln) e=2o-3ocm h=8-lOm, înclinate spre parcarea auto
reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eĺlrninarea ramudlor uscate, în vederea
ezitădi producerii de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşIrea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Fraxlnus sp. (frasin) e=25cm h=Sm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor, înclinate accentuat spre parcare.

Lucrădle avizate se vor exęcuta prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teţęfon
021/25257.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţillor verzI de pe teritöńul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arbodlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurllor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

Q orice perioadă a anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenlre a accidentelor sau a đeteriorării constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowi legai al terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţlel Iucrărilor, 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 ań. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Petentul are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocople, Ia
aviziewl blocului sau intr-un ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
--

Simonn-Marlan POPA t

Red: P.Afl exJ23OO20 S
— pmzenhi avlz arasl p051 p0 s uI PMB.

r&intiInIi ‚k,i d&pcIiM,rtŁq 29 ‘U6 O,R

&. %Jna asweła ‚v 47. czxi tMM O5la sw 5 Rin, Prwnnfl





îj•,

Igienizare:

•...•

V2 din Iungime, cu

- reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Fopulus
sp. (plop), Prunus sp. (corcoduşi) cu O=1-3cm şi h1-2m.
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. E!ectronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr208, bl.1TLTAN, Sectorul 2

Ręferitor Ia adresa dvs.,nr.9678/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634710%»6.2018 şi La Direcţia de Mediu cu nr5312.2/19.06.2018, prin care transmiteţi
spre soIu(ľ9 ííe cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocutui 1 TITAN din b-dul
Basarabia nr.208, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,în data de 01.08.2018,
s-a inventariat urmâtowl 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. nr304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bĺoc Iaterai dreapta:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu % din Iungime, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 025cm h7m.

Spaţiul verde faţă bloc !ateraf dreapta - parcare amenajată:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în condiţií meteo nefavorabile,Ia următoarele specfl de arbori:

-4 ex. Ulmus sp. (ulm) 035cm h10-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h12m, afectează faţada blocului

Lângă trotuar;
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h8-lOm;
-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm h12m
-1 ex. Ulmus sp. (frasin) 020cm h3m- reducerea ramurilor inclinate accentuat

spre trotuar cu % din Iungime, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde faţă bĺoc Iaterai stânga- parcare amenajată:

Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre parcare cu
degajarea corpului de iluminat stradal, Ia următoarele specii de arbori:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e=2530cm h8-lOm;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h1 2m;
-1 ex.Tilia sp. (frasin) 020cm h3m;
-1 ex. Morus sp. (frasin) O=2Ocm h3m;

Spajiul verde spate bloc- aiee de trecere;
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) 020-25cm h8-lOm.



Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spaie bloc- alee de trecere:

-1 ex.Malus sp. (măr) O=l5cm h4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

-1 ex. Populus sp. (plop) 050cm h16m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frănte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărh unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor eťectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc ýizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaĺetare - 20 ex.
Deĺrişare - 2 ex.,arbori uscate 100%.
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Sectorui 2

Referitor Ia adresa dvs, 9678/13.06,2018, înreglstrată Ia P.M.B cu nr. 1634250/18.06.2018 şi
ia Directla de Mediu cu nr.5312.5119.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-IuI

pńvind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţIa asupra arbońior situaţi in
spaţiul verde aferent blocului 11 4B đin şos. Iancului vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, in data de 06.08.2018, s-a lnventarlat următowi material dendroiogic pentru care, in
conformiiate cu Legea nr. 24/2007, prMnd reglementarea şI adminlstrarea spaţíflDr verzi dinC) intravlianul Iocalităţiior, cu modificăhle şi completărlle uiterloare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritorlui Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:

-j ex. Salix sp.( salcie) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 113 din volumul coronamentului şi
ełiminarea ramurilor uscate, în vederea evitădî producedi de pagube materlale sau accidente prin
trângerea şi prăbuşirea de ramurl, în condiţii meteo nefavorabiie.

Reducerea ramurilor incllnate accentuat spre parcarea auto cu % din Iungime şl eliminarea
ramurilor uscate, ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Mows sp. ťdud) ®=25cm h=7m;
-2 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) O=20-25cm h=7-8m;
-1 ex. Pwnus sp.( corcoduş) O=2Ocm h=4;
-1 ex. Roblnia sp. (salcâm) ®=2Ocm h=7m.

Lucrădie avlzate se vor executa prin gdja A.D.P. Sectorui 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de prolecţie á
spaţiilor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, In, perioada de repaus vegetatlv a arbodlor
(puimăvara-toamna), pentru a nu Ii afectat echiiibwl blologic ai acestora (cu excepţia elimlnării
ramurllor uscate şI frănte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se

(Y._ masa iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuándu-se măsuri de prevenire a acddentelDr sau
a deterlorărli constwcţillor đin jur şi a reţeielor aeriene.

Precizăm că admlnlstratowl Iegal aI ierenului este răspunzător de supravegherea execuţiel
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiuniior, respectarea prevededior avizuiul
şi a tehnoicgiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să Îi afişeze, în xerocopie, Ia
avlziewl biocului sau într-un Ioc vizibiI, pentru inflinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterli.
To&etare —6 ex.
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Referitor Ia adresa dvs., nr.9678113.06.2018, tnregistrată Ia P.M.8 cu nr.
1634280/18.06.2018 şi la Directia de Mediu cu nr.5312.7/19.06.2018, prin care transmiteţi
spre so!uţonare cererea d-nei privind emiterea avizului de speclafltate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent bloculul din str. Gluseppe
GańbaIdi vă comunicăm că Ia vehflcarea efectuată pe teren, în data de
01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, In conformitate cu
Legea nr. 2412007, pńvinđ reglementarea şi administrarea spaţillor verzI din Intravllanul
Iocalităţilor, cu modlflcăhle şi completările ulterloare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Nownele de protece a spaţiflor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşü, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu! verde faţä bloc IaIemI dreapta:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuillor înclinate accentuat spre faţada blocułui, Ia
următoarele specii de arboń.

- 4 ex. Acer sp. ( arţar) ®20-25cm h7-8m;
- 1 ex. Celtls sp. ( sâmbovină) C=2Ocm h6m.

Lucfădle avizate se vor executa prin grija kD.P. Seáorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, Int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 dIn H.C.G.M.B. nr. 30412009 privInd
Normele de protecţie a spaţiulor veni de pe teritodul Municipiulul Bucureşti1 în perloađa de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echllibwl biologic al
acestora (cu excepţIa eliminării ramurilDr uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anulul), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căHe de acces1
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accldentelor sau a deteriorărli construcţiilor dIn jur şI a
mţelelor aeńene.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător đe supravegherea
execuţiei Iucrădlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunhlor, respectarea
prevedeńlor avlzului şi a tehnologlei de execuţie a tăierilor, in 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 valabllltate 2 anI de Ia data emiterll.
Toaletare — 5 ex.arbod
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Referitor Ia adresa dvs., nr.9678/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634280/18.06.2018 şi Ia Directia de Mediu cu nr.5312.8/19.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei . privind emiterea avizului de speclalltate
pentru intervenţia asupra arborilor sltuaţi în spaţiul verde aferent blocului 25 din Aleea Petre
Antonescu

•‚
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 08.06.2018,

s-a inventadat următowl mateńal dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr.
2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţllor, cu
modWcăńle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc- teren de joacă pentru copii:

Reducerea cu 113 din vclumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producedi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuń, în condiţIi meteo netavorablle, Ia următoarele specii de arbori:- 21 ex. Gledltschia sp.(glădiţă) O=20-3Ocm h=10-1 lm;

- 1 ex. Allanthus sp. (fals oţetar) e=socm h=1 Om.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de prDtecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municlpiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetatlv a arbohlor (phmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anulul), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a acciđentelor sau a detedorădi constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aedene.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţlunllor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a täierilor, în caz contrar aplicându-se
saiicţiuni 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 — 22 ex.arbort
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Referitor la adresa dvs.996911 9,06.201 8, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1636095/2206.2018 şiia DirecţIa da Mediu cu nr.5524/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţlonare cererea d-nel
privind emiterea avizului de speclalitate pentru iniervenţia asupra arborilor sltuaţl inpiantaţia de aiiniament din str Dlmitńe Racoviţă ‚ vă comunicăm că Ia verIficareaefectuatä pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventadat următorul material đendrologic pentru

Q care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privInd reglementarea şi adminlstrarea spaţiilor verzi dinintravilanul localităţilor, cu modilicărlle şi completăńie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privIndNormele de protecţIe a spaţlilor verzi đe pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PIantaţie de aliniament - imobÜ cu

-1 ex. Acer sp.(arţar) D=SOcm h=Bm — reducerea cu % din iunglmea ramurlior care
afectează faţada şI acoperlşul ImobIIuIuI şi eilminarea ramurilor uscate
PJantaţie de aliniament -imobil

-1 ex.TiIia sp.(tei) e=lEcm h=4m- reducerea ramurilor cu 1.5 m din Iunglmę incllnate
accentuat spre taţada Imobiluluiięi trotuar.
Pian!aţ(e de aflniament -imobfl cu

-1 ex.Pialanus sp.(piatan) O=l5cm h=Sm- reducerea cu % din Iunglmea ramurilor care
afectează faţada imobilulul.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.Đ.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, lnt.
224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 đin H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privInd Normele de protecţie aspaţiilor verzi de pe terltoriul Municlpiulul Bucureşti, in perioada đe repaus vegetatlv a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminărli
ramurilor uscate şi frânle, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), evacuându-se
masa temnoasă pentru a nu bioca călle de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau() - a đetedorăril constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Preclzăm că adminlstretorui legal aI Ierenulul este răspunzător de supravegherea execuţiel
lucrărilor, siguranţa bunurflor şi a persoanelor in zona operaţiuniior, respectarea prevederilor avlzuiui
şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierllor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pcl 8 dln
Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 anl de la data emlterii.
Toaletare —3 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
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Referitor Ia adresa A.D.P. sectowl 2, nr. 9969/18.06.2018, înregistrată ia P.M.B cu
nr 1636095/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5524.6/2506.2018, prin care transmite
spre soluţionare cererea d-Iui privind emlterea avizuiui de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în Cimitirul Ghorghe Nou Capră din şos.
Pantelimon nr.1 31, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
06.08.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care1 in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzI dIn intravilanul
Iocalităţllor, cu modificăńle şi completădle ultehoare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiiIor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti1 avlzăm:
Toaletare:
Cimmr- Iângă cavou I

-2 ex. Popuius sp. (piop) D=40-BOcm h=16-lSm - reducerea cu 1/2 din volumui
coronamentelor în vederea evitării prođuceňi de pagube materiale sau accldente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia PopuIus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrădle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 nr. de telefon
021/252.7189, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 pdvind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetatlv a arborHor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologlc aI
acestora (cu excepţia eiiminärii ramuńior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aedene.

Preclzăm că admlnistratowl tegal aI terenuIui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţlunllor, respectarea
preveđerüor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăiorilor, 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 la data emiteńi.
Toaletare —2 ex.
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Şos. Pantelimon nr.131, Sectorul2

Sectorui 2- &DP. Sectorui 2
Şos. Electronicii nr.44
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULW PUBLIG

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2
Spre ştiintă:
-D-Iui
Str. — ‚ Sectowl2

Referitor la adresa dvs.,
1636095/22.06.2018 şi Ia Directia
spre soluţionare cererea d-Iui

. .• ..
.:

•?

..
j

e

ŔOMÂNIA
I9I 2W• I iÂ,tiT,u iuporu,Á

nr.9969/18.06J2018, inregistrată la P.M.B cu nr.
de Mediu cu nr.5524.8/25.06.2018, prin care transmiteţi

privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arbońlor situaţi În spaţiul verde aferent blocului din str. Georges Bizet

vă comunlcăm 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 adminlstrarea spaţiilor verzl din intravllanul locatltăţilor, cu
modificările şi complelăńle ulterioare şi H.C.G.MB. nr.304/2009 privind Normele de
protecjle a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, avlzăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, În
vederea evităńi producehi de pagube mateńale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia umătoareIe specii de arborl:

-1 ex. Acer sp.(arţar) O=aOcm h=1 Om- reducerea ramuńlor înclinate accentuat spre
faţada blocului cu ¶‘ din lungime.

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=1 1 m, înclinat spre imobil — i eliminarea unui etaj de
ramuri

-3 ex.Abies sp. (brad) e=20-3Ocm h=8-lOm - eliminarea ramurilor uscate de Ia
baza twnchiuńlor şi reducerea cu iŕ din Iunglmea ramuńlor cam afectează faţada lmobilului.
Spaţiul verde faţă bioc- spre str Mozad:

-1 ex. Acer sp.(arţar) e=4ocm h=lOm.
Spaţiui verde faţă bloc- spre str. Barbu Văcărescu:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h=11-12m.
Spaţiul verde faţă bloc- Iateral stănga:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O=3Ocm h=9m.
-1 ex. Ulmus sp.(ulm) e=35cm h=lOm- prezintă scorbură la baza twnchiului

reducerea cu % din volumul coronamentului, în vederea regenerării şi echllibrării.
Lucrările avlzate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform ad.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţlilor verzi de pe teritoriut Municipiului Bucureşti, În perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentw a nu fi afectat echillbwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminăńi ramudlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa În
orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca călle de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aedene.

Precizăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăhlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
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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.

Petentul are obligaţia, ca imediat đupă primirea avizului să îl afişeze, în xemcopie, Ia
aviziewl bloculul sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa(etare — 1O ex.

(42.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1,2%.
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Nr. 5524.12116360951 31 A1i11 2fl
cĂTRĘ

ADMINISTR4ŢIA DOMENIULUI PUBUC
Şos. Electronlcll nr.44, Sectorul 2

Spre ştiin(ă:
- D-nel

Sectorul 2
• AsoctaVel de proprIetarI
B-dul Lacui Tei nr.67, bI.6, Seclowl 2

ReferItor Ia adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1636095122.06.2016 şI Ia Direcfia de Mediu cu nr.5524.12125.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nel privind emlterea avlzului de specialItate
pentru Intervenţia asupra arbońlor sltuaţi in spaţiul verde aferent blocului 6, dln b-dul Lacul
Tei nr.67, vă comunicăm că la verilicarea efecWată pe teren, tn data de 06.08.2018, s-a
inventariat următorul mateńal đendrologic pentru care, tn conformItate cu Legea nr.
2412007, privind reglementarea şi adminlstrarea spaţfllor verzI dIn lntravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcăńle şi completădle ultedoare şi H.C.G.M.B. nr.304I2009 privind Normele de
protecţie a spaţlllor verzi de pe tehtodul Munlclpiului Bucureşä, avlzăm:
Toaletare:
SpaiuI verde fejă bloc:

Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor şi eImlnarea ramuhlor uscate, Tn
veđera evltării producedi de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş4 prăbuşirea
de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele spedi de arbori:

-3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) =2O- 3Ocm h8-9m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) e25cm h7m.

SpaLiuI verde fajă bloc IateraI dreapta:
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ®=3Ocm h=lOm.

SpauI verde faţ bloc IateraI slânga:
-1 ex.Roblnla sp. (salcăm) e=aocm h=lOm- prezintă o arpantă uscată 100%

ellminarea acesteIa de Ia punctul de Inserţle cu trunchiul.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) ®=2Ocm h6m- reducerea ramurllor incllnate accentuat spre

parcarea bloculul cu 14 din Iungime.
Defrlşarea şI extragerea rădăclnlior:
Spajiul verde fală bloc, Iaieral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcaduş) e=2Ocm h4m, uscat 1 00%, pedcol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teleĺon
021/252.77.69, Int. 224), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile đe acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi constmcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pcl 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiulor verzi de pe teritohul Munldpiului
Bucure$i, Tn perioada de repaus vegetaUv a arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi
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aíectat echilibwl blologic aL acestora (cu excepţia elimínăńi ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);
- defrişarea şI extragerea rădăcinhlor se vor efectua penku evltarea producerii de

evenimente cu urmäri nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Preclzăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevedeńlor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defńşăńlor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 dIn Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegelal. tn compensarea arborelui uscat, avlzat pentru

defrişare, conform prevededlor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obllgaţia plantădl unui ex.

arbore tânăr cu balot de pământ cu diametrul minimum lcm şi inălŞmea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, în spaţiul verde aĺerent blocului, in prima

peńoađă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.
La fInalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.Q.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obllga%la de a anunţa Dżrecţia de Mediu din cadwl P.M.B. in vedarea veriflcădi in teren

a plantăńlor tn compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normaUv. Q

AsociaţIa de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să 1l atişeze.
Tn xerocopie, Ia av)ziewl blocului sau într-un Ioc vlzibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul avlz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emltehl.
Toaleiare - 7 ex. arbori.
Defdşare - 1 ex., uscat 100%.
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Direcţia de Mediu .
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cĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronlcli nr.44, Sectonsl 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Fundeni nr.227, bL1 16A, Sectorul 2

Referitor Ia ađresa dvs., nr.9969/18.05.2018, înregislrată Ia P.M.B cu nr.
1636095/22.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.5524.13125.06.2018, prin care transmiteţi spre
soiuţionare cererea AsociaţieI de proprietari privind emiterea avizului de speciaiitate pentru
intervenţia asupra arboreţui situat in spaţiui verde aferent blocului 11 6A, din şos. Fundeni nr,227, vă
comunicăm că Ia veriuicarea efectuată pe teren, in data de 06.08.2018, s-a inventariat următowi
matehal dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor veni din lntraviianui Iocaiităţilor, cu mođificădie şi compietăńie ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de prolecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşil, avlzăm:
DefrIşarea şI extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.3:

-3 ex. Ulmus sp. (ukn) Q=20-3Ocm h=8-lOm, uscate 100%, pericol de prăbuşire (confoan
folo anexată).

Lucrărlie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorui 2
(nr. de teiefon 021/252.77.89, lnt.224), conform preveđerilor H.C.&M.B. nr. 30412009 privind
Normeie de protecţie a spaţillor verzi de pe terltońul Municlpiuiui Bucureşii, evaduându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accldentelor sau a
deterlorărH construcţfllor đin jur şi a reţeielor aeriene şi aeându-se condąiile necesare plantăriÎ de
mateńal dendroiogic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrădlor, siguranţa bunurilor şl a persoanelor in zona operaţiunhlor, respectarea prevederilor avizulul
şi a tehnologiei de speclalitate prlvind execuţia defdşăńior, in caz contrar aplicându-se sancLiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacorea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avlzaţí pentru defrişare,

Q
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantărit a 3 ex. arborl tInerI cu
balot de pământ, cu dlametrul mlnlmum Tcm şI înăiţlmea corespunzătoare acestuIa în funcVe
de specie, tn spaţiui verde aferent blocului, în prima perioadă opümă de plantare, ín toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea iucrărilor de plantare conform arL9 aiin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveV
obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea verificării în teren a planlăńlor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de vaIabllitate 2 anI de Ia data emiterii,
Defrişare —3 ex., uscate 1 OO%.
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Direcţia de Mediu

ROMAN IA
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Nr. 6393116422291 31 j5 2fli

CÂ TRE
ADMINISTR4TIA DOMENIUWI PUBLIC

Şos. Electronkll nr.44, Sectorul2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11680/11.07.2018, înreglstrată Ia P.M.B cu nr.
1642229112.07.2018, I Ia DirecţIa de Mediu cu nr. 6393/13.07.2018, prin care sollcltaţi
emiterea avlzului de speclalitate pantw intervenţIa asupra arbońlor inventariaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi Tn tabelul VII, poziţia ‚ 2, 3, 4, 5, 6, anexat
(insoţit de fotografllle aferente), situaţj pe raza Sectorului 2, vă comunicăm că, Tn
conformitate cu prevederiie Legii nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea

Q spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completădĺe ultedoare, ale
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtodul
Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr11412011, privind amenajarea şI Tntreţlnerea
alveolelor stradale dIn cadwl pIantaţiilor de aliniament din Municipiul BucureşU, avlzăm
executarea Iucrăńi de defrişare cu extrayerea rădăciniior a 3ex. arborl uscaţl i0O%,
4ex. cu scorbură, In declln blologic.

Lucrădle avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tănăr, prin gd1(a dvs.,
evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire 8 accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru ropararea prejudiciului ađus mediului, in compensarea arbonlor avizaţi pentru
defrişare, conform Ht.G.M.B. nr. 304/20D9, aveţi obligaţia plantărli a 27 ex. arborl tIneri
cu balot de pământ cu đlametrul minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare
dlametrulul In funcţie de specle, astfel: Gex. in alveolele rămase Iibere Tn urma dehişării şi
2iex. în alte zone deflcitare în vegetaţíe, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna
anului 2016, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de piantare cont art. 9 aiin. 5 Anexa i Ia H.C.G.M.B. nr.
Q 30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Medlu din cadrul P.M.B, în vederea

verificării in teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art. 4 dln aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile puneńi in aplicare a Iucrădlor
de defdşare:

- marcarea cu vopsea a arbońlor avizaţi, conform speciflcaţiilor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratowlui Iegal aI spaţiilor verzi,
fIe pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, in funcţie đe posibilităţile informatice
şi de decizia fIecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, Tn timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi 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 oficlală de lnternet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,

va fl consIderată intervenţIe asupra arborllor fără aviz de speclalitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

art.4, Iitb din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiHor
verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul avlz are termen de valabilitate 2 anI de Ia data emiteńi.
Defdşam - 3 ex. uscate 100% şi 4 ex. în declin biologic avansat
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CĂTAE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicll nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs. nr. 11539/09.07.20181 11679/11.07.2018, Tnregistrate Ia
P.M.B cu nr. 1642146/12.07.2018, 1642232/12.07.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6386/13.07.2018, 6394/13.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avlzului de speclalitate
pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţi đe reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi
în tabelul Vlll, pentw poziţiile poziţia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, anexat (insoţit de fotografiile
aferente), situaţi pe raza Seciowlui 2, vă comunicăm că, in conformitate cu prevedeńle
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu mođiflcăńle şi completădle ultedoare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţIe a spaţiilor verzI de pe teritoriul Municipiulul Bucureşti, şi ale
H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadwl
plantaţiilor de allnlament din Municipiul Bucureşti, vă comunicăm următoarele:

- avizăm executarea Iucrărll de dcfrlşare cu extragerea rădăcinHor a 6ex.
arborl uscaţl i0O% (poziţllle 1, 4, 5, 6, 7 şi 8), 3ex. cu scorbură, în declin biologlc
(poziţllle 2, 3 şl conform vizIteI în teren din data de 21.08.2018, pentru lex. Prunus
ceraslfera (corcoduş) O 2Ocm, h 6m şituat în spaţlu verde bloc 34 dIn str. GrIgore
Ionescu nr. 100).

- conform vlzltei în teren din data de 21 .08.2018, in spaţiu verde aI blocului 74
dIn str. Opanez nr. 10, s-a lnventarlat următorul materlal dendrologic pentru care
avizăm defrişarea cu extragerea rădäcinilor:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e i 0-l5cm, h 5m, uscat 1 00% - situat în faţă bloc stânga
acces scara B'

- 1 ex. Salix sp. (saloie) e 25-3Ocm, h 8m, scorbură la baza twnchiului, Iipsă ritidom
pe h=lm, in declin blologic avansat — situat in spate bloc stânga acces scara C.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmäh
nedorite şi crearea conđiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tănăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accldentelor sau deteńorarea constwcţiilor sau reţelelor aeńene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi oblIgaţia plantării a 31 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul mlnimum Tcm şl înălţime corespunzătoare
diametrulul în funcţie de specie, în spaţiile verzi aferente defrişădlor şi in alte zone
deficitare in vegetaţie, Tn prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018,
primăvara anuţui 2019.

La finalizarea Iucrăńlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţl obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. în vederea
veńficădi în teren a plantărilor in compensare, ln caz contrar se vor aphca sancţiuni conf.
ad, 4 din acelaşi act normativ.

Menţlonăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerli In aplicare a Iucrăhlor
de defrişare:

t1
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- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei

de Mediu nr. 3605/11.05.2018;
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaV pentw defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pag)na oficială de intemet a administratowlui Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a pńmäriel de sector, în funcţie de posibilităţfle informatice

şi de decizia fiecărei instituţll;
- inĺormarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şI a intewalului orar în care acestea se vor executa, ţin&ndu

se cont de zona de acţiune şi fluxul autoipietonal, prin publicarea acestor infornaţii pe

pagina oficială de intemet a primărieI de sector, în funcţie de posibllităţile informatlce şi de

decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,

va fl consIderată intervenţie asupra arborilor fără avlz de specialitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fl sancţionată

arŁ4, 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 emiteńi.
Defńşare - 7 ex. uscate 100% şi 4 ex. in decün biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-&açiana POPA O
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Nr. 8390,6666.1,706511642184,1643783,1646378/ 31 4U6 29 b

cĂ TRE
ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştilnţă:
- Asaciaţla de proprIetari BI. E 2
Str. Avriq nr. 63, Sector 2
-DL -

Str. . . - ‚ Sector 2

Q Referitor Ia adresele dvs. nr. 11539/09.07.2018, 11805/12.07.2018 şš e-mailului d-Iui
Eugen Bărbulescu, înregistrate ia P.M.B cu nr. 1642184/12.07.2018, 1643783/18.07.2018,
1646378/26.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6390/13.07.2018, 6666/19.07.2016,
7065/27.07.2018, prin oare solicită emiterea avizului de specialitate de Intervenţie asupra
arborelui situat in spaţlul verde aferent blooului E 2 dln str. Avrig nr. Ą3, vă facem cunoscut
că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat uiînătowl material
dendrologic pentw care în conformitate ou Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi dIn Intravilanul Iocalităţilor, ou modiüoărlle şi completădle
ultedoare şi potrivit H.C.G.M.B. 30412009 phvinđ Normele de protecţle a spaţlllor verzi pe
teritoriul Municipiului Buoureşti, avlzăm:
Defrişare cu scoaterea rădäclnllor:
Spaţiul verde spate blcc, în dreapia Iocului 16 de pamare:

- 1 ex. Pwnus oerasifera (corcoduş) e 2Ocm, h 6m, uscat 100%
Lucrările avizate đe defrişare şi sooatere a rădăcinilor arbôrelui se vor executa pentru

evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea
de mateńal dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int.
224), cu acordul Asociaţiei de propńetad, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu blooa

O căile de acces, luându-se măsuri de prevenlre a acoidenteIor sau detedorarea oonstwcţillor
din jur.

Preclzăm că adminlstratowl Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor Tn zona operaţiunilor, supravegherea execuţlel Iucrădlor, privind:
respeotarea 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, in compensarea arboreiui uscat, avizat pentru
defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele đe proteoţie a spaţiilor verzi pe
teritodul Municipiuiui Bucureşti, aveţi obligaţia plantărll unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7 cm şi înălţlme corespunzătoare dlamekuiui Tn funcţie de
specle, in spaţiul verde aferent blacului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, in perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — prImăvara anului
2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ań. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
pńvinđ Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din oadrul P.M.B, în vederea verificăńi în teren a
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plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conŕ, art 4 din acelaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECW1V,
Simona-Mariana POPA
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POMÂN IA
Urç,A,tcu L,tru?JÄ

cĂ TRE,
ADMINISTRA ŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2

(Parcul Tołbuhîn, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr 11339/04.07.2018, înregistratä Ia P.M.B cu
nr.1 642235/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6395/13.07.201 8, prin care solicitaţi
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor inventańaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi in tabelul 1 anexat (însoţit de fotografiile
aferente), situaţi pe raza Sectorďui 2, vă comunicăn că, in conformitate cu prevededle
Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţlilor verzi din intraviianul
Iocalităţilor, cu mođificădle şi completărilo uiterioare, ale H.C.G.MB. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştl, şI ale
H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiui Bucureşti, avlzăm executarea iucrărli dc defrişare
cu extragerea rădăcinllor a 2 ex. exemplare arbori (lex. uscat 80% şi lex. in declln
biologic).

‘Lucrărlle avizate se vor executa pentru evitarea prođuceńi de evenimente cu urmări
neđorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendroiogic tánăr, prin grija dvs.,
evacuîndwse masa lemnoasă penlw a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau deteriorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arbońlor avizaji pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arborl tineri
cu balot de pământ, cu diametrui mlnimum 7cm şi înălţlme corespunzätoare
diametrului in funcţie de specie, in spaţiul verde din parcul Tolbuhin, in prima peńoađă
optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa ¶ la H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea
verificării în teren a piantărilor în compensare, in caz contrar se vor apUca sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normabv.

Menţionăm că vă revin următoarele obiigaţii prealabile punerii Tn aplicare a Iucrărilor
de defńşare:

- marcarea cu vopsea a arbohlor avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 6074/28.07.2018;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arbońi avizaţi pentw defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratoruĺui Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oflcială de intemet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatlce
şI de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişere, 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

I I
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pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţHor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi consIderată intervenţIe asupra arborllor fără aviz de speclalltate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciaiítate va fi sancţíonată
arL4, Iitb 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 đe Ia data emltedi.
Defrişare - 1 ex. uscat 8O% şi 1 ex. în declin bioiogic avansat.

DIRECTOR EXECUVV,
Simona-Marlana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .lť:\.:.:.:;
DirecVa de Mediu “

ROMANIA
1011 2fl14 I AISÄTDQUĄ IEUJL

Nr. 6471,676111642832,1644106/ 31 AU

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMEMULW PUBLIC

Şoa Electronicll nr.44, Sectorul 2
1'..?iSpre ştiinţă: ‘ J

- Asociaţla de proprietari BI. 88
os. Colentina nr. 89, Sector 2
-01'.

- •‚
Sector 2

Referitor Ia adresa şi e-mailul đ-Iui înregIstrate Ia P.M.B cu nr.
1642832/13.07.2018, 1644106/19.07,2010 şi Ia Direcţia de Međiu cu nr. 6471/16.07.2018,
6761/20.07.2018, prin care ne solicită emlterea avizului de specialltate de intervenţie asupra
arbońlor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 88 din şos. Colentina nr. 89, in imediata
apropiere a şcoli nr. 39, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
23.08.2018, s-a inventańat următowl matehal dendrologic pentru care in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şI administrarea spaţiilor verzi din inlravilanul
Iocalităţilor, cu modlficările şi completăńle ulteńoare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzI pe teritorĺul Municlplului Bucureşti, avizăm:
Defrlşare cu scoaterea ŕădăclnllor l
Spaţiul verde faţă bloc, stânga acces scara A:

- 2 ex. Acer (arţar) C 20-25cm, h 5-8m, lex. uscat 90%, cu scorburi deschise pe
twnchi, lex. cu scorbură deschisă )a bază1 Iipsă cilindw central, in pericol de prăbuşire

Lucrăriie avlzate de defńşare şI scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executą pentru
evharea producedi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea
de material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. sector 2, nr. de telefon 021/252.77.89,
int.224, cu acordul AsocIaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
blooa căile de acces, Iuăndu-se măsuri đe prevenire a accidentelor sau detedorarear)— constwcţiilor din jur.

—

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunuhlor
şi a persoanelor în zona operaţiuniior, supravegherea execiĄiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicânđu-se sancţiuni conform ad. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat şI În declin
biologic, avizaţi pentru defdşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzI pe teritoriul Municlpiului Bucureşti1 aveţi obligaţia plantării a Tex.
arborl tineri cu balot de pământ O mlnimum 7 cm şi inălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specle, În spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţl, in perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrădlor de piantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
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planiăńlor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din acelaşi act

normativ.
Asaciaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat dupä primirea avizuiui să îI afişeze,

in copie, Ia aviziewl blocului sau intr-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor locatańlor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Defrĺşare - 2 ex, din care lex. uscat 9O9 şi lex. în declin biofogic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M rians POPA -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
:t....., •V.

Oirecţia de Međiu ..

ROMANIA
ih 20 Q ‚D' I 1AZ1IDM

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA VOMENIULW PUBLIC

Şos. Electronicil nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- AsocIaţia de proprietari BI. 451 I

Str. EIev Stefan Stefănescu nr 13. Sector 2
-D-na
Str. ..

-. Sector 2

() Referitor la e-mailul d-nei s, inregistrată Ia P.M.B cu nr
1644506/19.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6764/20.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizulul de specialitate de intervenţie asupra arbodelui situat in spaţiul verde
aferent blocului 451 din str. EIev Ştefan Stefănescu nr. 13, vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 21.08.2018, s-a inventańat următowl material
dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modlficăńle şi completăńie
ultedoare şi potdit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protebţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm: l
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Faţä bloc, stânga acces scara A:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 25cm, h 8m — uscat 1 00%
Lucrărfle avlzate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborelui se vor executa pentru

evitaŕea producerii de evenimente cu urmări nedorite şí crearea conđiţiilor pentru plantarea
de mateńal dendrologic tânăr prin grija A.D.P. sector 2, nr. đe telefon 021/252.77.89,
int.224, cu acordul AsociaUei de propdetari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca călle de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau detedorarea

Q constwcţiilor dIn jur.
Preclzăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunudlor

şi a persoanelor în zona operaţlunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, pdvind:
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăieńlor1 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 refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtodul MunIclpiuIui Bucureşti, aveţi obligaţia plantării unuI ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minlmum 7 cm şi înălţime corespunzătoare dlametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului respectânđ distanţa reglementară faţă de clădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului
2019.

La finallzarea Iucrădlor de plantare cont art. 9 atin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul Municipiului Bucureştl, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea verificăńi în teren a

Nr. 676411644506/
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plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ań, 4 din acelaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obHgaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în cople1 Ia aviziewl blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

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

Defrişare - 1 ex. uscat WO%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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Şos. Electronicĺi n44, Sectorul2
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Str Sector 2

Refehtorla adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.MB cu nr. 1643971/18.07.2018 şI
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6675/19.07.2018, prin care ne solicită emiterea avizului de
speclalltate de intervenţie asupra arborelul sItuat in aliniament în dreptul lmobIIuIul i din
str. Titu Maiorescu, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren in đäta de
21.08.2016, s-a inventarlat următowl materlal dendrologic pentru care în conformItate cu Legea
nr. 24/2007 prIvInd reglementarea şi admlnlstrarea spaţillDr verzi dln intravllanul Iocalităţllor, cu
modlflcărlle şl completările ulterlőare şI potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Nąrmele de

-‘ protecţie a spaţillor verzi pe terltodul Municipiului Bucureşti, şI ale H.C.G.M.B. nr.1Ą4(201 1,
privind amenalarea şl intreţinerea alveolelor stradale din cađwl plantaVllor de allnlament dIn
MunIcIpIuI BucureştI avlzăm:
Defrlşare cu scoaterea rădăclnllor:
Aüniament strada în drepiul imobiIuIui cu. din str. Titu Maĺorescu:
- 1 ex. Aesculus hlppocastanum (castan) O 5Ocm, h 10-1 2m, uscat 85%, cu scorbură la bază şi
cluporcl saprofite

Lucrările avlzate de defrişare şi scoatere a rădăclnilor arborelui se vor executa pentru
evitarea producerli de evenimente cu urmări nedorite şI crearea condiţiilor1 pentru plantarea de
materlal dendrologlc tânăr prIn grIja A.D.P. sector 2, nr. de telefon 021/25217.89, int.224,
evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenlre
a accidentelor sau deteriorarea constwcţlilor din jur.

Precizăm că admlnlstratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi
a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrăriior, privind: respectarea
avizulul, respectarea tehnologiei de execüţie a tălerilor, 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, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru
( defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prIvInd Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
‘1 teńtoriul Municipiului Bucureşti, aveţI obllgaţla plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de

pământ, clrcumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiulul mlnlmum 7cm) şi înălţime
corespunzätoare diametrului în funcţie de specie, în Iocul exemplawlui avizat pentru
defriare, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conĺ. art 9 aIin. 5 din H.C.G.M.S. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia
de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea verificării in teren a plantărilor în
compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiunl conf. ań, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 anI đe Ia data emiterii.
Deťrişare - 1 ex. uscat 85%, în declin biologic
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Referitor la e-malIuI d-nei ‚ înregistrat Ia P.M.B cunr. 1645058/23.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6865/24.07.2018, prin care ne sollcltă
emiterea avlzulul de specialitate de Intervenţie asupra arborelui situat in allnlament stradal
viz-a-viz de lmobilul cu din str. Bălteni, vă facem cunoscut că la verifIcarea efectuată peteren în data de 21.08.2018, s-a lnventariat următorul materIal dendrologic pentru care în
conformitale cu Legea nr. 24/2007 prIvind reglementarea şi admlnlstrarea spaţiilor verzI dinintravilanul localităţllor, cu modlflcările şi completărlle ulteńoare şi potrIvIt H.C.G.M.B. 304/2009
privInd Normele đe protecţie a spaţiilor verzi pe teńtoriul Munlcipiului Bucureştl, avlzăm:
Defrłşare cu scoaterea rădăcinllor:
Allniament în partea dreaptă a accesului imobilului din str. BăIteni:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e l2Ocm, h 1O-12m, scorbură deschIsă Ia bază ce prezIntă ciuperci
saprouite, Upsă cllindru central, scorbură cimentată, sistem raflcular dezvoltat la suprataţa
solului, in declln biologic avansat, pedcol de prăbuşire

Lucrăńle avizate de detrlşare şI scoatere a rădăc[nllor arbarelui se vor executa pentru
evltarea producerii đe evenimente cu urmări nedorite şI crearea condlţlilor pentru plantarea đe
material dendrologio tănăr prln gri]a A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 lnt. 224),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsurI de prevenire
a accidentelor sau detedorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că adminlstratorul iegal ai terenulul este răspunzător de siguranţa bunurilor şl
a persoanelor in zona. operaţiunIlor, supravegherea execuţiei Iucrărllor, prlvind: respectarea
avizului, respectarea tehnologlei dę execuţie a tăierllor, Tn caz contrar aplicându-se sęncţiunl
conlorm art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui în declin biologlc avansat1
avizat pentru deĺrişare, conlorm H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecjie a
spaţiilor verzi pe terItoriul Municiplulul Bucureşti, aveţi obllgaţia plantăril a 6 arbore arbori
tânăr tineri cu balot de pământ O minimum 7 cm şi înälţime corespunzătoare diametrului
in funcUe de specie, asttel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă in urma defrişăhi şi 5ex, în alte zone
deficltare in vegetaţle, in toamna anului 2018 -prlmăvara anulul 2019.

La finalizarea )ucrărllor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţIe a spaţiilor verzi pe teritoriul Municlpiului Bucureşti, aveţi obligaţia
đe a anunţa Direcţia de MedIu din cadwl P.M.B, in vederea verificării in teren a plantărilor in
compensare, In caz contrar se vor apllca sancţiuni conf. art 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabllltate 2 ani đe Ia data emitedi.
Defdşare - 1 ex. în decfln bio!og!c avansaĄ pedcol de probuşire
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Menţíonăm că existenţa neconformităţilor íntre datele transmise şI realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protece a spaţiilor
verzi đe pe teńtoriul Municipiului BucureştĹ

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defńşare - 1 ex. cu scorburâ fereastră, !ispă cilindw centrai, in declin biologic

avansat
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Referitor la adresa dvs. nr. 12131117.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1646063/25.07.2018, i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6981/26.07.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de speclalitate pentru intervenţla asupra arborelui vizionat în teren pe data
de 21.08.2018, menţionat în tabelul X, poziţia 8, anexat (insoŞt de fotografille aferente),
situat în aliniament viz-a-v!z de imobilul nr. 1 din str. Ispravnicului, vă comunicăm că, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 2412007, privind reglementarea şI administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi completăńle ulterioare, ale
H,C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtońul
Municipiului Bucureşti1 şi ale H.C.G.M.8. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi intreţinerea
alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municiplul Bucure$i, avlzăm
executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăclnilor a unul ex. arbore cu
scorbură fereastră, Iispă cilindru central, în declln biologic avansat

Lucrăńle avizate se vor executa pentru evitarea prođucehi de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condlţiilor pentru plantarea de mateńal dendrologic tânăr, prin grija çlvs.,
evacuaodu-se masa Iemnoasă pMtru a nu bloca căile đe acces, Iuându-se măsuh de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor sau mţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus međlului, in compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obllgaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu dlametrul mlnimum 7cm şi înălţime corespunzätąare
dlametrului in funcţie de specle, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în urma defrişărîi şi
Sex. în alte zone deficitare în vegetaţie, in prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anuiui 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăňlor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţla de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. în veđerea
verificăńi in teren a plantăńlor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin unnătoarele obllgaţii prealabile punehi in aplicare a Iucrărilor
de defńşare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avlzaţi, conform specificaţiilor đin adresa Direcţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- infonnarea cetăţenilor cu privire Ia arbodl avizaţi pentw defrişare, prin publicarea
acestor intormaţU fie pe pagina cficială de intemet a administratowlui Iegal aI spaţlilor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrăńlor de deťiişare, cu
precizarea datei caţendaristice 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 intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

I tII
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Menţianăm că existenţa neconŕormităţilor intre datele transmise şi realilatea din teren,

va fi considerată intervenţie asupra arborllor fără aviz đe specialitate.
Nerespectarea celor menţionate in prezentui aviz de specialitate va fi sancţionată

art4, iiŁb d)n Anexa 1 ia H.C.&M.B. nr. 304/2009, privind Normeie de protecţie a spaţiiior

verzi de pe teritońul Municipiuiui Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de ia data emitedi.
Defrişare - 1 ex. înciinat, cu scorbuiă, parţial dezrădâcinat, in decün bio!ogic
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Referitor Ia ađresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, mnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1646072/25.07.2018, i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6983/26.01.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventańat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul X. poziţia 7, anexat (insoţit de
fotografiile aferente), situaţi în spaţiu verde bloc 6 din str. Ri»iceni nr. 6 8, vă comunicăm

Q
că, În conformitate cu prevededle Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi ađministrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu mođificăńle şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul
Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avlzăm
executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăclnllor a unui ex. arbore înclinat, cu
scorbură, parţlal dezrădäcinat, Tn declin biologlc.

Lucrădle avizate se vor executa pentru evitarea producehl de evenimente cu urmări
neđorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,

I evacuänđu-se masa Iennoasă pentru a nu bIoc căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a acciđentelor sau detedorarea constwcţiilor sau reţelelor aedene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbońlor avizaţi pentru
deĺrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obllgaţia plantăril a & ex. arbori tineri
cu balot de părnânt, cu diametrul mlnimum 7cm şi înälţlrne corespunzătoare
đlametrului în funcţie de specle, in spaţiul verde aferent blocului 6 din str. Ripiceni nr. 6 B
respectând distanţa reglementară faţă de clădid şi reţele de utllităţi, in prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anuluż 2018, primăvara anului 2019.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile puneril in aplicare a Iucrăńlor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arbodlor avizaţi, conform specificaţiilor dIn adresa Direcţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- informarea cetăţenilDr cu privire Ia arbDńi avizaţi pentru defńşare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, ?n funcţie de posibilităţile intormatice
şi de decizia tiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defňşare, cu
precizarea datei calendaristice şi a inteivalului orar in care acestea se vor executa, ţinándu
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor Informaţii pe
pagina oficială de intemet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.
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Menţionăm cä existenţa neconton-nităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi consideratä intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
ad.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.Q.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municiplului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 2 ex. uscate 80-100%
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Referitor Ia adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1646078/25.07.20181 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6984/26.07.2018, prin care sollcltaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor inventariaţ de
reprezentanţii instituţiei dvs, i menţionat în tabelul X, poziţia 2, 3, anexat (insoţit de
fotografiile aferente), situat în aliniameniul din dmptul ímobiIuIui 70 pe str SUvia, vă
comunłcăm că1 în conformitate cu prevededle Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
admkiistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completăhle
ultedoare, ale H.C.G.M.B. nr.304f2009 privind Normele de protecţle a spaiIor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureştl, şI ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi
intreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureştl,
avizăm executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arborl uscaţi
80-1 OO%, in declln blologic.

Lucrările avizale se vor executa pentw evitarea prođuceńi de evenimente cu urmări
nedohte şI crearea condiţiilor pentru plantarea đe mateńal dendrologic tánăr, prin grija dvs.,
evacudndu-se msa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accldentelor sau deteriorarea constwcţiilor sau reţelelor aeńene din jur.

Pentw repararea prejudiciului adus medlulul, in compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009. aveţi obligaţla plantării a 2 ex. arborl tIneri
cu balot de pământ, cu diametrul mlnimum 7cm şI înălţime corespunzătoare
diametrului în funcUe de specie, în alveolele rămase Iibere în urma defrişării, in prima
perioadă optimă de plantare, Tn toamna anului 2018, primăvara anuluI 2019.

La finaHzarea Iucrărilor de plantare cont. art 9 aIln. 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, in vederea
verificării în teren a plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arbohior avizaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- Informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informai fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal aI spaţiślor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, in timp util, despre executarea lucrădlor de defrişare, cu
precizarea datei caţendaristjce 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 intemet a primäriei de sector1 în funcţie de pcsibilităţile Informatlce şi de
decizia fiecărei instituţli.

Nr. 6984/1646078/
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Menţionăm că existenţa neconfornităţilor între
va fi considerată IntervenţIe asupra arborllor fără

Nerespectarea celor menţíonate în prezentul
art.4, IiŁb din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 30412009,
verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defrişare - 1 ex. uscat 90%

datele Iransmise şi realitatea din teren,
avlz de speclalltate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţiilor

de Ia data emiteńi.

Red P.Ri2ex. — .O8.2O1B prozenlul awiz a (csl postat pn siteul PMD
hlJw.pmb.rWin5bIWWpÓoada'dűeciiVdirecDmedÄ2avize ao&co suhar&a e.atoňjtcons,ilare.php pa đata de
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Şos. Electronicil nr.44, Sectorul 2

Reteňtor Ia adresa dvs. nr. 12131/17.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1646081/25.07.2018, i Ia Direcţia de Mediu .cu nr. 6985/26.07.2018, prin care solicitav
emiterea avizului đe specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventaiiaţ de
reprezentanţii instituţiei đvs, şi menţionat in tabelul X, poziţia 4, anexat (insoţit de fotograflile
aferente), situat in aliniament pe şoa Colentina nr. 89, bI. 88, vă comunicăm că, în

O conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modIficărIle şi completările ulterioare, ale
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi đe pe terltońul
Municipiului BucureşU, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale đin cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăclnilor a unui ex. arbore uscat 90%,
cu scorbură, În declln blologic.

Lucrăhle avizate se vor executa pentru evitarea producerii đę evenimente cu urmări
nedorite şI crearéa condiţiilor pentru plantarea de mateńal đendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacunđu-se masa Iemnoasă pbntw a nu bloca căile de acces, luánđu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene đin jur.

Pentru repararea prejuđiciu!ui adus mediului, in compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare, conĺorm H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţla plantăril unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ, cu diametrul mlnimum 7cm şi inălţlme corespunzătoare
diametrului în funcţie de specle, în alveola rămasă liberă in urma defrişării, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea Iucrăńlor de plantare cont. art. 9 alin. 5 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 vedereaC) verWcădl in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 đin aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile puneńi în aplicare a lucrărilor
de defrişare:

- marcarea cu vopsea a arborilor avizaţi, conform speclficaţiilor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- lnformarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru đefrişare, prin publicarea
acestor inĺormaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratowlui legal al spaţiilor verzi,
fie pe pagIna ofIcIaIă de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţüe informatice
şi de decizia fiecărei insiituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de deťrişare, cu
precizarea datei calendaństice şi a inteivalului 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 posibllitâţile informatice şi de
decizIa fiecăreI instltuţii.

Iů;'ilI
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Menţionăm că existenţa neconformităţitor intre datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
arŁ4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de va(abfjítate 2 ani de Ia data emĺterii.
Defdşare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simonn-Mariana POPA
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Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12131117.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1646082/25.07.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. .6986/26.07.2018, prin care sollcltaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intenienţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul X, poziţia 5, anexat (insoţit de
fotografiile aferente), situafi în sp4u verde bloc 65 din şos. Panteflmon nr. 237, vă

Q comunicăm că, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şI
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăhle
ulterioare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privInd Normele de protecţIe a spaţlilor verzi de pe
teritorIul Municipiului Bucureşti, şI ale H.C.G.M.B. nr.11412011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor strađale din cadwl plantaţillor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avlzăm executarea Iucrărli de defrlşare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore
uscat 100%, cu ciuperci saproflte.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producehi de evenimente cu urmări
nedohte şi crearea condiţülor pentru plantarea de rnateńal dendrologic tánăr, prin grija đvs.,

I evacukidu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca călle de acces, luându-se măsuri de
prevenlre a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiclului adus mediului, in compensarea arborilor avizaţi pentw
defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unul ex. arbore
tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţIme corespunzătoare
diametrului în funcţIe de specie, în spaţiul verde aferent blocului 65 din os. Pantelimon
nr. 237, respectănd distanţa reglementară faţă de clădid şi reţele de utilităţi, în prima
perioađă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile puneńi în aplicare a lucrărilor
dedefrişare:

- marcarea cu vopsea a arbońlor avizaţl, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- inĺormarea cetăţenilor cu privire Ia arborll avizaŞ pentru defrtşare, 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 fiecärei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utiI, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a inteivalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi tIuxuI auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficiaśă de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

IłIII
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pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în tuncţie de posibflităţile informatice şi de

decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neoonĺormităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,

va ti considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialltate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speclalitate va fi sancţionată

art4, Iit.b din Anexa 1 la H.C.G.M8. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen ds valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defrişare - 1 ex. în declin bio!ogic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Madana POPA
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Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12131117.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1646084/25.07.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6987/26.07.2018, prin care soiicitaţi
emiierea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arborelui inventariat đe
reprezentanţii instituţieI dvs., şi menţionaţi în tabelul X, poziţia 1, anexat (însoţit de
fotografiile aferente), situat în parcarea din spatele blocului pe şos. Colentina nr. 2 B, vă
comunlcăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din lntravllanul Iocalităţilor, cu modificăriie şi completăńle
ultedoare, ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritońul Munlclplului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament dIn Municipiul Bucureşti,
avizăm executarea Iucrărll de defrlşare cu extragerea rădăclnllor a unuI ex. arbore cu
ciupercl saproflte pe trunchl, scorbură la baza trunchlului şI la aproxlmativ 5Ocm faţă
de sol, slstemul radicular de la suprataţa solului putred, în declin biologic avansat.

Lucrăhle avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorţe şi crearea condiţillor pentru plantarea de matedal dendmlodic tânăr, prin grija dvs.,
evacwndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţülor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi oblIgaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrul minimum Ycm şI înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în urma defrişăńi şI
5ex. in alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioađă optimă de plantare, in toamna
anuiui 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăńlor de plantáre conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obiigaţla de a anunţa Direcţła de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea
veńficării in teren a plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţluni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin urnătoarele obligaţii prealabile punedi în apllcare a Iucrăńlor
de defńşare:

- marcarea cu vopsea a arbońlor avizaţi, conform specificaţiiIor din ađresa DIrecţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţII fIe pe pagina oficiaIă de intemet a administratowlui Iegal ai spaţiiior verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, in funcţie de poslbllltăţile informatice
şi de decizia fiecărei Instltuţii;

- informarea cetăţenilor, Tn timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare. cu
precizarea datei calendaristice şI a lntervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţIi pe
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pagina oficială de intemet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia tiecărei instituţli.

Menţionăm că existenţa neconforrnităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,
va fi conslderată intervenţíe asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de speciaiitate va fi sancţionată
art41 Iltb din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţjilor
verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. uscat 70%, în declin bio!ogic avansat

DIRECTOR EXECUTIV,
Slmona-Mfçiana POPA
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Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

ReferItor ia adresa d-nel . - Mihaela, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1648449/02.08,2018 şi Ia DirecţIa de Mediu cu nr.7343 f13.08.2018, prin care sollcită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi situaţi in aiiniamentul din str.
Toamnei cuprins între b-dul Dacia şi sir. Mihai Eminescu, vă comunicăm că Ia veriflcarea efectuată
pe teren, in đata de 06.08.2018, s-a inventadat următowl materlal dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, prMnd reglementarea şi admlnistrarea spaţiiior verzi din
intravilanui Iocalităţiior, cu modlficările şi compIetările ultedoare şl H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de proteąie a spaţjllor verzi de pe teritorlui MunicipluIul Bucureşii şi aIe H.C.G.M.B.
nr.1 14/2011, privinđ amenajarea şi intreţinerea alveoletor stradaIe dIn cadwl plantaţülor de
aliniament din Munlclpiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcInilor:
Pianlaţie de aliniament — str. Toamnei vizavI L

-1 ex. Uimus sp. (ulm) e=aocm h=lOm, uscat 100%, peńcol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăclnilor se vor eşecuta prin grija A.D.P. Sectowi 2
(nr. de teIefon 0211252.77.89, 1nt224), conform prevederilor H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe tehtoriul Municipiulul Bucureşti, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a
deteriorădl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţiile necesare plantăńi de
mateTlal dendrologlc tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiel
iucrărllor, siguranţa bunudlor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederiior avlzului
şi a tehnologiei de speciaiitate privind execuVa defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru retacerea fondului vegetal, in compensarea arbońlor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obllgaţla plantărll a unuI ex. arbore tânăr
cu balot de pământ1 cu dlametrul mlnlmum Tcm şl înălţImea corezpunzătoare acestuIa în
funcţIe de specie, in alveola rămasă liberă in urma đstriăńi in prima perioadă optimă de plantare,
in toamna anului 2018, prImăvara anului 2019.

La finallzarea Iucrărlior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveU
cbligaţla de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, In vederea verificării in teren a plantărilor
Tn compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normaliv.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Deŕrişare —1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUflV,
SImona-Marjan&OPg4» ‘
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CATRE,
ADMINISTRA TIA DOMENIULW PUBLIC

Şos. EIectronicII nrM, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-D-Iui
B-dul ‚ Sectowl 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1648410/02.08.2018 şi Ia DirecţIa de Mediu cu nr.7344/13.OB.2018, prin care solicită
emlterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de
aliniament din b-dul Pache Protopopescu vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, in data da 06.08.2018, s-a invantahat următowl material denđrologic pentru care,(J in conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu mođificările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtońul MunIcIpIuIui
Bucumşti, avlzăm:
Toaletare:
Plantafie de aliniament -imobfl cu

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) G=65cm h=1 4m, afectează acopeńşul imobilulul - reducerea
cu 1/3 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramudlor uscate, in vederea evitării
produceńi de págube materiale sau accidente prin frângerea şi prbuşirea de mmud, în
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din 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-toamnä), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărll ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenlre a accidentelor sau a deteńorării constwcţiilor dIn jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiel Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunllor, respectarea
prevededlor 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.
Toaletare — 1 ex.
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cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. EIectronIcii nr.44, Sectorul 2

(Piaţa Pache Protopcpiscu aliniament — str. Oteşani vizavi de SecttwI 2)

Referitor Ia adresa dvs.nr.13489/08.08.2018, inregistrată Ía P.M.B cu
nr.1 652733/20.08.2018 şI Ia Direcţia de Međiu cu nr.B01 1/21.08.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arborilor, conform ceńnţelor şi
speciücaŞei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventadaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţiona in tabelul XVII anexat (Însoţit de fotografilie aferenle), situaţi În
aliniamentui din str. Piaţa Pache Protopopescu şi str. Oteani vIzavi de i •‚ vă
comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor veizi din intravilanul localităţilor, cu modificăńie şi compietădle
ulteńoare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 11412011 privind amenajarea şi intreţinerea
alveolelor strađale din cadwl plantaţiilor de alinIament avizăm executarea Iucrărli de
defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 ex. arborl uscate 100%

Lucrările avizate!se vor executa pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări
neđońte şi crearea condiiIor pentru plantarea de mateńal dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuindu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detedorarea constwcţiIlor sau reţelelor aeńene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, În compensarea arboriloń uscaţi, avizaţi pentru
defńşare, adminlstratorul Iegal al terenului are obligaţia plantărll a 3 ex. arbori tlnërl
cu batot đe pământ (raport de piantare de 1 ‘l pentru arbori uscaţi 100%), cu O
mšnimum 7cm şi înălţime corespunzătoare dlametrului în funcţie de specle, în IocaţiUe
unde se execută defhşările (aliniamente/spafü verzi aferente blocudlorAocurilor de

Q - joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite plantarea tuturor arbodlor, aceştia se pot
planta în zone deticitare în vegetaţie din sector, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finalizarea lucrăriior 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 cadwl P.M.B, în vederea
verificăňi în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

-informarea cetăţenilor cu privire Ia arbońi avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratowlui legal 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 lucrărilor de detrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar in care acestea se vor executa, ţinándu
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 instltuţii;
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- plantarea de arbari aparţinânđ speciei care urmează să se deĺńşeze cu excepţia

speciei Populus (plop) unde se va folosi o altă specie predominantă din zonălspaţiu

verde/aliniamet;
Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate, orice neconformltate

dintre date!e transmise şi realitatea din teren, va fi considerată intervenţîe asupra

arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se

execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, 111, c din K.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 emlteńi.

Defrişare -3 ex. arbori uscate 100%.

DIRECTOR EXECUflV,
Simona-M,riana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu 1 •S•e.

ŔOMANIA
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cĂ TRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. EIectronicII nr.44, Sectowl 2

(Parcul Clurea — şos. Pantellmon. ‚ Sectoml 2)

ReferItor Ia adresa dvs. nr.13320i06.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1651509/13.08.2018 şi Ia Direcţia de MedIu cu nr.7884114.O8.2018, prin care solicltaţi
emiterea avizului de spedalitate pentru intervenţia asupra arborilor inventańaţi de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi in tabelul XVI anexat (Tnsoţlt de fotograWle
aferente), situaji pe raza Sectomlui 2, vă comunicăm că, in conformitate cu prevedeńle
Legli nr. 24/2007, privind reglementarea şI administrarea spaţiilor verzi dIn intravilanul
Iocalităţilor, cu modifIcările şi completăńle ulterioare, ale H.C.G,M.B. nr.30412009 pńvlnd
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipIului Bucure$l, avizăm
executarea Iucrărll de defrlşare cu extragerea rădăclnllor a 4 ex. arborl, dIn care 3ex.
uscate 100%.

Lucrăńle avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmărI
nedorite şi crearea condIţIilor pentru piantarea de mateňal dendrologic tănăr, prin grija dvs.,
evacusidu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detedorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudlciului ddus medlului, in compensarea arbodlor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, avoţi obligaţIa plantăril a 9 e arbori tInerI
cu balot de pământ cu dlametrul mlnlmum Tcm şl lnălţlme corespunzătoare
dlametwlul ln funcţto de specle, astfel: 3 ex. în parcul Ciurea şi 6 ex. în spaţiul verde
aťerent blocului D1 đin şos. Pantehmon nr.324, in prima perloađă optmă de plantare, in
toamna anulul 2018, primăvara anuiui 2019.

La finallzarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
30412009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B. Tn vederea
veńflcădi Tn teren a płantăhlor Tn compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţluni conf.
art 4 din aceIaşi act normaUv.

Menţionăm că vă revin următoarele obll9aţii prealabile punerii Tn aplicare a lucrăńlor
de deMşare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arbońi avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţll fie pe pagina oficială de internet a administratomlui iegal aI spaţiilor verzi,
fle pe pagina oticială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informaüce
şi đe decizia flecărel insütuţii;

- informarea cetăţenilor, in timp utiI, despre executarea Iucrădtor de defdşare, cu
precizarea datei calendarisuce şi a intervalului orar Tn care acestea se vor executa, ţinändu
se cont de zona de acţiune şi fiuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector1 in funcţie de poslbilităţile informatice şl de
decizia fIecăreI Insütuţii.

Nr.7884116515091
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,

va fÎ considerată intervenţíe asupra arborllor fără aviz đe speclalitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

arŁ4, iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţilior

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.
Deťdşare - 4 ex, din care 3 ex.uscate 100%.
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PWMĂRIA MUMCPIULW BUCUREŞ11

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
l 98 201 B ľ SÁI M li rri:LIN

Nr. 5368/16348681. .2Ol8

Către:

- Administraţia Cimitirelor i Crematoriilor Umane
Int. Serelor nr. 1, Sector 4, Bucuresti

Spre ştiinţă:

-Dnei

Str.' Bucureti

Referitor Ia petiţia dnei înregistrată Ia P.M.B. cu nr.
1634868/19.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 5368/20.06.2018, prin care se solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unuí arbore situat in incinta
cimitirului Pantelimon 11, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi adr9inistrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completăńle ultekioare, i ale H.C.G.M.B. nr.304/2009, privind Nqrmele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizărn:

Toaletare:

Cimitir Pantelimon 11, i - stg.:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25 cm, H 10 m - Reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplica rea Iucrărflor de echiĺibrare în vederea eliminărű
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea
ramurilor uscate

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului,
evacuându-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, contorm
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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor

Bd. Regtna Bisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Românŕa
TeI; 021.3053500
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(primăvară/toamnă) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic a! acestora (cu excepţia eliminărH

ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului.

Precizăm că administratorul Iegal aIterenuIui este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelorîn zona operaţiunilor, suprvegherea 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.

În ceea ce privete defrişarea exemplarului Juglans sp. (nuc) care afectează cele 2

construcţii din cimitir, vă îndrumăm să formulati o cerere în acest sens Ia Direcţia pentru

Agricultură Judeţeană Ilfov, situată în Şos. Olteniţei nr. 35-37, Clădirea ANIF, Sector 4,

Bucureti, tel. 021/311.82.35.

Nerespectarea celor menţiónate în prezentul aviz de specialitate va fi sandţionată

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. O
Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

SiiĄona-Mariana POPA
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Direcţia de Mediu
POMANIA
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cĂ TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronkli nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12131/17.072018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1646090/25.072018, şi Ia Direcţia zle Mediu cu nr. 6988126.07.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui inventadat de
reorezentanW instituţiei dvs., şi menţionaţi in tabelul X, poziţia' 6,

situat in aliniament în dreptul imobflului 6466 din sb Gheorghe
Ţlfeică, vă comunicăm că, în contormitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiulor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completădie uitedoare, ale H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiulor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.11412011, privind
amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiulor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avlzăm executarea lucrărll de defrlşare cu extragerea rădăclnilor
a Unui ex. arbore uscat 7O%, cu scorbură, Tnclinat 3Q° către Imobilul 64-66 din
str. Gheorghe Ţąelcă, în declln biologic avansat

Lucrările avizate se var executa pentru evitarea pmducenii de evenimente cu urrnăd
nedodte şi crearea condiţiüor pentw plantarea de material dendmlogic tânăr, prin grija dvs.,
evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteńorarea constwcţiilor sau reţelelor aedene din jur.

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantărll a 6ex. arborl tlnęri
cu baIot de pământ, cu dlametrtil mlnimum 7cm şi înălţlme corespunzătoäre
diamekului in funcţie de specle, astfel: 1 ex. în alveola rămasă llberă in urma deirişăńi şi
5ex. in alte zone defldtare in vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăńlor de plantare conf. ađ. 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, in vederea
veńficării in teren a plantărilor in compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni cont.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii in apiicare a Iucrărilor
đe defrişare:

- marcarea cu vopsea a arbodlor avinţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei
de Mediu nr. 3605/11.05.2018;

- informarea cetăţenilor cu privire la arbońi avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina ofIcială de intemet a administratowlui legal al spaţiilor verzi,
fIe pe pagina oficiaiă de intemet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informattce
şi đe decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinůndu
se cont de zona de acţiune şi fluxul auio/pietonal, prin pub]icarea acestor informaţii pe

I łJ% I s iI



pagina oficială de intemet a primăriei de sector, În tuncţie de posibilităţHe informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconfonnităŞlor intre datele transmise şi reaHtatea din teren,
va fI considerată Intervenţie asupra arborilor fáră aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţjonate în prezentul aviz de specialitale va fi sancţionată
art4, ľiŁb din Anexa 1 la H.C.G.MR nr. 304/2009, privind Normele de pmtecŞe a spaţiflor

verzi de pe teritoriul Municipiulul Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Deĺdşare - 1 ex. uscat 70%, in decfln biokgic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Slmona-Mfç!ena. POPA
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Nr,50g9116332991 3.t ‘1uB

cĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC 9Q%-7OŻZ 2..-.

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
l

- ;‚ Sectowl2 -

Referitor Ia adresa d-nei .‚ inregistrată Ia P.MS cu nr.1633299113.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5099/14.06.2018, prin cam solicităemiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în pamareaaferentă blocului 34 din b-dul Basarabia nr.62, vă comunicăm că la verificarea efectuată peteren, în data de 18.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, Tnconformitate cu Legea nr. 24/2007, pńvind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi dinintravilanul localităţilor, cu modifIcările şicömpletădle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr3O4/2009----
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Domeniul public paware amenajtă l aparţine bI.64 din b-dul Basarabia nr.62 spre
intrarea Gheorghe Tudomche:

1 ex. Populus sp. (plop) @=4Ocm h=14m, lipit de gard - reducerea cu 1/2 din
- volumul coronamentuĺui in vederea evitării producedi de pagube materiale sau acciđente

prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri arbomle având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnut de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr, de telefon
021/252.77.69, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăára-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminäńi ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa În
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării constwcţiilor din jur şi a
reţelelor aedene.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurHor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
preveđerilor avizului şi a tehnologiei đe 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.

D1RECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA: D-a &‚
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLJC

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

::::::s...:.:

ŔOMÂNIA
fllS-2013 SÂBÁTOPtM lMOBJtJÄ

.Referitor la adresa d-nei . înregistrată la P.M.B cu nr.
1633405/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5132115.06.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 48 din os. Pantelimon vă comunicăm că la verificarea efectuată pe
teren, în data de 06.08.2018, s-a inventańat următorul material dendrologic pentru care, in

(3) 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:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=45-5Ocm h=18-19m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producedi 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 lemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 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 al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor usćate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a

O reţelelor
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 — 2 ex. arborL

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PQ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
Iis 2OI isÄgArooIM i&PPEUN:

3 SEP 2018
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC rCżD - 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
os. Stetan ceI Mare nr.8, bI.18B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634297/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5317./19.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 18B din os.
tefan ceI Mare nr.8, 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 spaţfllor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp.(uim) O=35cm h=lOm — reducerea ramudlor înclinale accentuat
spre faţada blocului i carosabil cu 1/2 din Iungime.

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=6-7m, doar eliminarea ramurilor uscate de Ia baza

coronamentelor.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvaratoamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anu(ui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei 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.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 4 ex. arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian pQĄ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA
19152018! SÄOEÄTzprM MP0EUŃ

‘SEP2O16 CĂTRĘ
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari- preedinte dna
B-dul Lacul Tei nr.123, bl.4, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634279/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.53F,.8/19.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din b-dul Lacul
Tei nr.123,vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, 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
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:
SpaţiuJ verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Scm h=llm;
-2 ex. Prunus sp. (corcodu) O=20-2Scm h=6-7m.
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2ocni h=6m- reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungime

înclŕnate spre aleea de trecere.
-1 ex. Prunus serrulata (cire japonez) O=35cm h=8m- reducerea cu % din Iungimea

ramurilor înclinate spre parcarea amenajată.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (cires) O=3Ocm h=13m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=13m, dezrădăcinat, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 proîecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna), pentw a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perinadă a anuluD;

IůriI

Nr. 5313.8/1634279!

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşial 050313, sector 5, Bucureşti, România



- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărü 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscat i dezrădăcinat
avizaţi pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligatia
plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu diametrul minimum Tcm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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 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 îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 5 ex.arbori.
Defrişare - 2 ex., din care lex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariapa POP
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMAN lA
1916 2)'8 i SÁEMOPM iLÇ(u?iÂ

Nr. 5524.5116360951 3, ŁÍ ZOlb

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC €Ű7V(Z &_—

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1636095/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5524.5/25.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborejui situat în plantaţia de aliniament din str. Bujorul AIb

1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a

Q 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 completădle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament imobÜ cu 1:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperiuI imobilului

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (pdmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat ecŕiilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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-Mariana POPA.'i&čj.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1.j.::•..

Direcţia de Mediu
ROMANIA
Igls 2OI SÁEÄrDQIL* WPPEUNA

Nr. 5524.9/1636095 & SEP 2U]t
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUIPUBLIC SCCÍOL L

Şos. Electronicii nr.44, Sectorui 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Lacul Tei.75, bI.16, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr5524.9/25.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1636095/22.06.2018 şi Ia Direcţia deMediu cu nr.5524.9/25.06.2018, prin care transmlteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiekcie proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din b-du Lacuttei
nr.15. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ultedoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament- faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=55cm h=14m,

Spaţiul verde spate bĺoc:
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm'h=8-lOm

Reducerea ramurilor cu 1/2m din Iungime, înclinate accentuat spre parcarea auto, ĺa

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Acer sp. (artar) O=2Ocm h=5m.
-1 ex.Prunus sp. (corcodus) Ol5cm h=4m
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=2Ocm h=6m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) trunchi fără coronament O=45cm h=4m, uscat 100%,

pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 arŁS 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 acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

l l



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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărílor, 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaU pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui
ex.arbore tânăr cu balot de pământ, cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optirnăde plantare, în toamna anului 2018, primăvara.anului 2019.

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 teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din acelaşi act

Asociăţ1de proprietari are obligaţia, ca imediat după pM'htirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 6 ex.arborf
Defrişare - 1 ex., trunchi fără coronament uscat 100%.

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A.i3 ex.123,OO.2018
— prezentul aviz alost postal p site• uI PMB. i •httpiíwww,pmbrorinsţitijtjj/p,jmarjaJdiroctjijdjrpçtia mediufavize arboń in consullare/avize aiboń in tonsultareDho. oe đala de..Q.!Lt02

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PC

Bd. Regina Elisabeta nr 47, c çoştal 0513, sedor5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
flIb ZOI8 SPsÁTOJM YZĘUNA

Nr. 5604 -1, 6385, 8103 11636594, 1642142, 16528931
SEp zo

Către:

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureti - RADET

Str. Cavaf ii Vechi nr. 15, Sector 3, Bucuresti

Referitcr4a; adresele dvs. nr. 41613/15.06.2018 116784tt07.2018, înregistrate Ia

Qţ P.M.B. cu nr.1ta'94/25.O6.2o18, 1642142/12.072018,165289ĄĘfl8.2018 şi Ia Direcţia de

Mediu cu nr. 5604/26.06.2018, 6385/13.07.2018(doar poz. 3), S1&3/22.08.2018 prin care se

solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi in curtea

punctului termic 1O Pantelimon din Str. Cluceru Sandu, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia

verificarea 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

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:

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:

Curte Punct termic Pantelimon 10:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 60 cm, H 16 m, cu scorbură profundă la bază, cilindrul

central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal al

terenului RADET, 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, 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 persoanelorîn 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 baiot de pământ (raport de plantare de 6:1 pentru arbori

în declin biologic) cu điametrul minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoar diametrului

în funcţie de specie, după extragerea sistemului radicular ai arborelui, în Iocaţia unde se

execută defrişarea (curtea imobilului), în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului

2018, primăvara anului 2019, conform angajamentului de piantare în compensare.

La finalizarea Iucrărilor de piantaĹbf. art 9 afln. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nrEEE
304/2009, aveţi obligaţia dea anunţa Direa-c Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificăriEf

în teren a plantărilor în compensare. În cäžböntrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din

aceIaşi act normativ.

Nerespectarea ceior menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art 4, Iit, b din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. .304/2009, privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz urmând a se efectua în regim de urgenţă.

Defrişare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Madrna POPA

r',. Intocmit,

Insp. Florentina POPESCU17 . 30.08.2016

— prezeniul avŕz alost pcstat pe ste- ul PMB.
‚

pe data 3
de

4.tQ4

Bd. Regina Elisateta nr. 47. cod pcştal 05l3, sednr 5. Bucure5tŁ Růmănia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1(18-201 B EÁ(ÁTQPlM iI.'ţDEUNÄ

SEPZÜ1E
CĂ TRĘ

Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., ínregistrată Ia P.M.B cu nr. 1637877/28.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.5810/29.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului din str popa Rusu
I V comunicărn 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 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:
Curte imobfl cu

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specH de arbori:

-2 ex.Prunus sp. (corcodus) O=20-3Ocm h=8-9m;
-2 ex. Salix sp. (salcie) O=25-3Ocm h=8-1 Om;
-1 ex. Tiha sp. (tei) O=35cm h=llm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal al terenului pe care

se află arborii, 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 i frânte, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându

semăsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.
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.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —5 ex.arbori.

ĐIRECTOR EXECUTI-VJ».
Simona-MarianaPÖPA ‘ą

n risa_ —

IJYA .t4ke.)t2C IA \
diĺ.IbE MiJiu j)ş

Intocmit: Insp. Pricopi Arnşoara

Ped: PA/3 exj27O82018
— prezentul aviz alost postat pe site iiI PMB. 3 / f3f2 óď
hltp:Uwwn.mb.roľinsliţutiiIphmaii&direciiiIdireclia medi&avize arbori in consultare/avize arboh in cnnsultare phQ. fle dala de

Nr. 5810/16378771

flM Osin ĘIohnf nr d7 rnd .wçII n'ĘYU1 prlnr' Riiniresti Rnmnia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI jl..2..::.;
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
lela :ola l sAnaATonIM ÍWPUNA

Nr.5939.6/16391131 z
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 7cŢV(2. rŞź
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştHnţă:
- DI
B-dul ‚ Sectorul 2

B-dul ‚ Sectorul 2 k
Referitor Ia adresa dvs.nr.1 1032/02.07, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1639113/03.07.2018 şi Ia

Direcţta de Mediu cu nr.5939.6ĺ04.07.2018, prin care transmite spre soluţionare cererea d-Iui
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de
aliniament din b-dul Pache Protopopescu )‚ vă comunicăm că Ja 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 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;
Plantaţie de aĺiniament -

-1 ex. Fraxinus sp.Qrasin) O=25cm h=8m,inclinat spre carosabil- reducerea cu 1/3 din
volumuĺ coronamentuíui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu
degajarea corpului de iluminat stradal.
Spaţiuĺ verde aferent blocului din b-dui Pache Protopopescu

-2 ex. Ailanthus sp.( faIs oţetar) O=30-35cm h=8-lOm- afectează acoperiuI imobilului de Ia
nr.130- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor. executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicăndu-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 — 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,Ů
Simana-Mariana POPA

II_
Întocmit Insş3r:coPi Anişoara

Red PAJ3ex/2708 O1B ţĹ(i /
— prezenlul av'z atosl postal pe s'te uI PMB.

- / At ( &i I / -

hHp://wwwpmh.ro/însíMíŰprimańa/directidđíreçĺia mediu/avize arboń n consuhare/aviza a,bań in consu(Iarehp. pe daĺa de...0 V (

Pd Rpnnn FIiçhpţa nr 41- rnd nnstal O5co13. sector 5. Bucurest. România
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
•gis-aoIs I sÁ aATOIM iżrCEU,IA

Nr. 6254/1641507/ SEP 2Ű1

CĂTRE
AĐMINIS TRA TJA ĐOMENIUL 1'I PUBLJC SECTOR 2

Şos. &Iectronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari Bl. 3
Str. Brasoveni nr. 1, Sector 2

Referitor Ja adresa dvs. 10860/28.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1641507/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6254/11.07.2018, prin care ne transmiteţi

O spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3 din str. Braoveni nr. 1,
vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Ioca(ităţilor, 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h lOm
- 5 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 15-2Ocm, h 8m, 1 ex.bitulpinal
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O lScm, h 8m

O - 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O lScm, h 5-6m
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 3Ocm, h lOm

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 2 ex. Juglans nigra (nuc) O 3Ocm, h 8-12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h lOm
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 8m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 2Ocm, h lOm i eliminarea iederei de pe trunchi
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, li 10-12m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35cm, h 10-12m, bitulpinal

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara 1:

Bd. Reqina Elisabota nr 47, cod pnşta! OSW1 3. sedur 5, SucureşU, Ramânia I



- 2 ex. Prunus avium (cireş) O Bcm, h 3m, uscaţi 90-100%
Spaţiul verde faţă bloc dreapta acces scara 1:

- 1 ex. trunchi O lOcm, h 3m, uscat 100%
LateraI b(oc scara 2:

- 1 ex. trunchi O lOcm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.69 int. 224), cu acordul Asociaţiei de propńetari, evacWndu-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, astfel

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normelę de protecţie a spaţfllor verzi 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 r3murilor 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 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 4ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7 cm şi înăiţime corespunzătoare diametrului in 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 — primăvara anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării in téren a
plantărilor 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,
in copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 19 ex.
Defrişare - 4 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUŢIV,
Simona-Mariana PÓPAL Uf.

1'

Întocmit
inspflpJana PARASCA

Rod:P.R./3ex./27.OB.2018 - prezentul aviz a ĺost postat pe sile-uI PMB ńţrv
pe dala de

Rd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal O513, seclor5, Bucureşti, România
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
IIS za'a sÄoÁř:RíM „DQUNA

3. SEP 201b

CĂ TRE
A DMINISTRA TIA ĐOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Électronicii nr.44, SectoruI 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. T 72
Str, Grigore Ionescu nr. 65, Sector 2
- D-na

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată fa P.M.B cu nr.

1641528/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6247/11.07.2018, prin care ne transmiteţi

spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizuiui de specialitate de

intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului T 72 din str. Grigore

lonescu nr. 65, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

21.08.2018, 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 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:
Spaţiul verde spate bloc, lateral dreapa din str. Grigore Ionescu:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentului, in vederea eliminărU riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 4 ex. Aesculus hippácastanum (castan) O 15-3Ocm, h 8-i2m, lex. înclinat 15° către

aleea pietonală
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 25cm, h 10-12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25cm, h 10-12m
- 6 ex. Tilia sp. (tei) O 15-35cm, h 10-14m, lex. bitulpinal

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 14-16m - eliminarea ramurilor uscate şi

reducerea cu Y2 din înălţimea coronamentului, pentru a evita frângerea acestora la condiţii

meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei.

Spaţiul verde faţă bloc, din str Grigore Ionescu:
Reducerea cu maxim 1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, in

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile,

cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia

bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O i 5cm, h 6m
- 1 ex. Yilia sp. (tei) O 25cm, h 8-lOm
- i ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O lOcm, h 6m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, Iaterai stânga bloc scara A:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 35cm, h 6m, uscat 100%
Spaţiul verde faţă bloc, din str Grigore Ionescu, dreapta acces scara 8:

Nr. 524711641528/
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- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O l5cm, h 6m, uscat 90%, înciinat 15°
către acces scara B

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
0211252.7169 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiiior 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 spaţiiior verzi pe teritoriui Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrul
bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

- defrişarea şi scoaterea rădăciniior arborilor se vor executa pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite, şi crearea condiţUlor pentru plantarea de
maierial dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui Iegal ai terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
apľcându-se sancţiuni conform art. 6, pct, S din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriui Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de ciădiri şi
reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului
2019.

piantare conf. art. 9 afln. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
Mediu din cadrui P.M.B, în vederea verificării în teren a
contrar se vor apflca sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat ďupă primirea avizului să îI atişeze,
în copie, Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare- l6ex.
Defrişare -2 ex. uscate 90-100%

La finaflzarea iucrărilor de
privind Normele de protecţie a
obligaţia de a anunţa Direcţia de
plantărilor în compensare, In caz
normativ.

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Insp. RoxanARASCA

Red:RR./4exi27O8.2018 . prezentul avíz a fost postat pe sile-uI PMB
‚ t'1

pe dala de ...O.ł.:..M.9ťf
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1:ş.:.:.:...•

Direcţia de Mediu .

POMANIA
l 81Ş 30181 sÁLaÂlo3lM I.10ruNA

Nr.625011641521/ S.SEZO15

CĂTRE
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI, D 28
os. Mihai Bravu nr. 120, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. 10860/28.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1641521/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6250111.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent blocuiui D 28 din os. Mihai Bravu
nr. 120, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a
inventariat următorui material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu
modificăriie şi compietările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi pe teritoriui Municipiuiui Bucureşli, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamenteior, în vederea eliminărfl riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea Iucrărilor de
echiiibrare a coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se eiimina
ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 3 ex. Tiliasp. (tei) O 20-6Ocm, h 6-14m, lex, situat în alinia?nent Ia intersecţia os.
Mihai Bravu cu str. Pache Protopopescu
Spaţiu/ verde spate bĺoc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamenteior, în vederea eliminărfl riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea Iucrărilor de

echiiibrare a coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramuriie tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, ii 12m
- 1 ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h 14m, înclinat 20° către parcare — eliminare ramuri

frânte
- 1 ex. Cataipa sp. (catalpă) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasiřera (corcoduş) O 25cm, h 7m, înclinat 45° către parcare
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 10-12m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, stânga acces coridor bloc:

- 1 ex. Catalpa sp. (cataipă) O 2Ocm, h 6m, uscat 85%,scoară exfoliată
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă

pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aedene, astfel

r
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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 spaţfllor verzi 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 condiţhlor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal a] terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea thnoIogiei 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 comp.ensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ O minimum 7 cm şi 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 — primăvara anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritońul Municipiului Bucureşti, 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
n o rmativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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 - 8 ex.
Defrişare - 1 ex. uscat 85%

DIRECTOR EXECWW,%.
Simona-MgianaPOP4p

Întocmit
\‚ ţ t Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./27.QB.2018 - prezentul aviz a iost postat pe site-uI PMB s
pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1C;.:
Direcţia de Mediu

ROMANIA
fllS ?OIS SÁPSÁrOIM I.pnęuNA

Nr. 6322,8187/1641929,1653509/ 3 SEP 201&

CĂTRE
Đ-na

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1641929/11.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6322/12.07.2018, completată cu actele de proprietate înregistrate
Ia P.M.B cu nr. 1653509/22.08.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8187/23.08.2018, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în—
curtea imobilului i lin str. Sfântul Stefan, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 23.08.2018, 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 modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B.

304/2009 privind Normele de protecţie äiaţHIor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti
avizăm:
Toaletare:
Curte imobil — acces auto dreapta imobfl ‘din str. Sfântul tefan:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30-35cm, h 14m - reducerea înălţimii coronamentelor până Ia
nivelul imobilului/construcţiei, în vederea eliminărU riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (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 spaţfllor verzi 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) prin grija proprietarului Iegal al
terenului cu o firmă/societate abilitată,, 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.

Precizăm că administratorul/proprietarul 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 emiterU.
Toaletare -2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV1ttů
Simona-Marianä POPA

Pjł JaC1' Ę Întocmit

4,

Red:P.R./2ex.-28.C8.20 18 - prez IuI aviz a IosI postat pa site-uI PMG
‘. j o b

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

POMANIA
nIs-1o1asÁpoÂmIM MPDEUNÄ

3. SEp 2016

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari 81. T 20
Str. Alexandru ceI Bun nr. 18, Sector 2 -

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11678/11.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.

1642133/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6383/13.07.2018, prin care ne transmiteţi

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de

intervenţie asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului T 20 din str. Alexandru

ceI Bun nr. 18, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu

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

Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiiior verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eHminarea ramurüor uscate de ia bază, fără a se eiimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Yilia sp. (tei) O 2Ocm, h 6m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15-25cm, h 8m

Lateraí stânga bĺoc:

O Reducerea cu % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramuriior ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere đe Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O lOcm, h 6m

- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 25cm, h 8m
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h lOm - reducerea cu % din volumul coronamentelor, în

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,

cu aplicarea Iucrărifor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia

bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante).

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bioc aliniament:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-3Ocm, h 6-Bm, uscate 100% - marcate cu rosu

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h lOm, uscat 100% - marcat cu rosu

Nr. 6383/1642133/
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Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacundu-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 Norrnele de protecţie a spaţiiior verzi 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).

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegaţ aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilQr
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizułui, 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 arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7 cm şi 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 — primăvara anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării 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 îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Menţionăm că Ia data verificării pe teren, arborU erau marcaţi cu vopsea roşie, motiv
pentru care rugăm administratorul Iegal aI terenului să verifice în tabelele ce include arborii
în discuţie şi să procedeze Ia ştergerea Ior din inventarieri, pentru a evita suprapunerea
emiterii avizelor pentru aceIaşi material dendrologic.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 8 ex.
Defrişare - 3 ex. uscate 100% - marcate cu rou

DIRECTOR EXECUTIĹ;r
Simona-Mariana:POPA ‘\

Întocmit
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• 3.5EP2016
CATRE

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 2
Şos. Eiectronicíi nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. M 14
B-dui Basarabia nr. 222, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11678/11.07.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.

1642138/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6384/13.07.2018, prin care ne transmiteţi

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizuiui de speciaiitate de

intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M 14 din B-dui Basarabia

nr, 222, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a

inventariat următorul mateńal dendrologic pentru carein conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţiior, cu

modificăriie şi compietările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiiior verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim 0,5m din Iungimea ramurilor, în vederea ehminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echiiibrare a coronamenteior şi eiiminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Prunus avium (cireş) O l5cm, Ii 6m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O l5cm, h 6m, înclinät 20° către carosabil — i aplicarea Iucrărilor

de aduce're Ia verticalitate a arborelui
- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O lOcm, h 4-5m

- 1 ex. Albizia julibrissin (arbore de mătase) O lOcm, h 6m

- 1 ex. TiHa sp. (tei) O 35cm, h 12-14m — reducerea cu maxim lm din Iungimea

ramuri Io r
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 90-llOcm, h 14-16m - eiiminarea ramurilor uscate şi

reducerea cu 1,4 din înălţimea coronamentelor (până Ia nivelul superior aI etajului 4), pentru

a evita frângerea acestora ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi

esenţa slabă a iemnului speciei.
Lateral dreapta bloc:

Reducerea cu maxim 1 ‚5m din Iungimea ramurilor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramuri(or Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echiiibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 12m

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 25-45cm, h 12-14m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu maxim % din voiumul coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
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echilibrare a coronamentelor şi elimínarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj đe şarpante):

- 27 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 20-4Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Ulmus sp. (uIm) O 2Ocm, h 12m

Spaţiul verde spate bĺoc, În parcare:
- 3 ex. Populus sp. (piop) O 20-4Ocm, h 12m - eliminarea ramuriior uscate şi

reducerea cu % din înălţimea coronamentelor ‚ pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii
meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului speciei.
Lateral stânga bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu apflcarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 4 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 20-3Ocm, h 12-14m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) O 13-45cm, h 6-14m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bĺoc, stânga äcces scara A:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h lOm, scorbură deschisă pe c suprafaţă de
aproximativ 5Ocm, Iipsă ciflndrwčëntral, în pericol de prăbuire
Spaţiul verde spate bloc, scara B, în dreptul ghenei de gunoi:

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 35cm, h 12m, cilindru centrai putred,
scorbură pe o suprafaţă de aproximativ 1 ‚5m, galerfl de acarieni, în pericol de prăbusire
Spaţiul verde spate bloc, în pastflă În parcare:

- 1 ex. Aescuius hippocastanum (castan) O l5cm, h 6m, uscat 95%
Spaţiul verde spate bloc, dreapta acces scara A:

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 2Ocm, h 12m, cilindru central putred,
atacat de acarieni, scorbură pe c suprafaţă de aproximativ 1 ‚5m, în pericol de prăbuire

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacundu-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 spaţUior verzi 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 ramuńlor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de
materiai dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurflor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:
réspectarea 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 arborilor uscaţi i în declin
biologic, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.MB. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a
l9ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiuiui de 20-2Bcm (0
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trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, in spaţiul verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi

reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului

2019.
La finalizarea Iucrărilor de

privind Normele de protecţie a
obligaţia de a anunţa Direcţia de
plantărilor în compensare, In caz
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului.sau într-un Ioc vizibil, pentru înşthnţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Tcaletare - 53 ex.
Defrişare - 4 ex, din care lex. uscaL95% .şi 3ex. în declin biologic avasat, pericoi de

prăbuire

o
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plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU în teren a
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din acelaşi act
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

3. SEF: 2018

CĂ TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şoa Electronicü nr.44, Sectorul 2

•
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ŔOMÂNIA
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Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari Bl. 214
Str. Dima Cristescu nr. 2, Sector 2

Referitor Ia adresa Asoaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B u nr.

1642338/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6398/13.07.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialítate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde

aferent blocului 214 din str. Dima Cristescu nr. 2, vă facem cunoscut că la verificarea

efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-a inventariat următorul materia( 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 potrivit

H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc scara A $ B

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminärii riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere đe Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 4 ex. Juglans nigra (nuc) O 20-25cm, h 6-12m
- 9 ex. Robinia sp. (salcâm) O 10-25cm, h 10-12m
- 7 ex. Tilia sp. (tei) O 1O-3Ocm, h 6-12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h 10-1 2m
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 40-SOcm, h 16-lBm - eliminarea ramurilor uscate şi

reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor (până Ia nivelul superior aI etajului 4), pentru

a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi

esenţa slabă a Iemnului speciei.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu maxim 1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în

vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,

cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la

bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 12m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 10-12m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc, Iateral dreapta scara A:

- 2 ex. Populus (plop) O 3Ocm, h lOm, uscaţi 90-100%
Spaţiu verde faţă b/oc, Iateral dreapta scara A — către scara B:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 1 Om, üscd+ ;vo%

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă

Nr. 639811642338/



pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se 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 spaţfllor verzi 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
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
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-sesancţiuni 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 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi
înălţime crespunzătoare diametrului în funcţie de spečie, în spaţiul verde aferent
blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obflgaţia 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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 - 25 ex.
Defrişare - Gex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1018201* 5A0BÄmIM MP0UNA

3. SEF 2016

CĂTRE
ADMJNISTRATIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari Bl. 1O — dI.
.Str. Stolnicul Vasile nr. 12, Sector 2

Referitor la e-mailul d-Iui ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.

1642704/13.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6470/16.07.2018, prin care ne solicită

emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborílor situaţi în spaţiul verde

aferent blocului 10 din str. Stolnicul Vasile nr. 12, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 23.08.2018, 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 şi completările ulterioare şi potrivit

H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentelor, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora

(primul etaj de şarpante):
- 4 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 30-35cm, h 10-12m
- 1 ex. Cercis siliqüastrum (arborele iudei) O 3Ocm, h 6-7m

Spaţiui verde spate bloc:
- 1 ex. - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea cu 1,12 din înălţimea coronamentului,

pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta

înaintată şi esenţa slabă a lemnului speciei.
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde scara 2:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O BOcm, h 16m, scorburi multiple Ia bază, cu ciuperci

saprofite, arbore de esenţă moale, în pericol de prăbusire.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-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, 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 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).

Nr. 6470/1642704/
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- detrişarea şi scoaterea rădăcinior arborelui se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUior pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operaţiuniior, 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 fonduiui vegetal, în compensarea arborelui, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiu)ui Bucureşti, aveţi obiigaţia plantării a 6ex arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, În spaţiul
verde aferent blocului respectând distanţa reglementară faţă de ciădiri şi reţeie de utilităţi, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 - primăvară anuiui 2019.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art 9 afln. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, aveţi
obflgaţia 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze,
în copie, Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentui aviz are termen de valabiflitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 6 ex.
Defrişare - 1 ex. În declin bio/ogic, pericol de prăbuire

Întocmit
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
OI8-2Q1EISÄflRÁTIU wpnruNA

3. SEP 2ű16

CĂTRE
DI.

Referitor Ia e-mailul dvs., mnregistraťla P.M.B cu nr. 1643722/18.07.2018 şi Ia Direcţia dë
Mediu cu nr. 6670/19.07.2018, prin care ne solicitaU emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în curtea imobilului i din str Radu de Ia Afumaţi, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în--data de 21 .08.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privĺnd Normele de protecţie a spaţfllor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Curte imobil - acces stânga imobil din str, Radu de Ia Afumaţi:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14-lGm - reducerea cu % din volumul coronamentului, în
vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului i eliminarea ramurilor uscate de Ia bază,
fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de şarpante).
Curte imobil acces stânga-dreapta imobil nr 25 din str Radu de Ia Afumaţi:

Reducerea cu % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, degajarea firelor electrice, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se
elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- I ex. Ailanthus altissima (faIs oţetar) O l5cm, h 12m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 8m
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 spaţfllor verzi 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) prin gra proprietarului Iegal aI terenului cu o firmă/societate
abilitată, 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.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi
a persoanelor in 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.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,W,. -

Simona-Mari na POPA ‘ Intocmit
$PA9ASCA

Hed:RRJ2ex.-28Q8204J prentUI aviza IosI poitat pe siteuI FMA ł

pe daia de

řeiii

Nr. 667011643.722/
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•
!• •:

....• ••..

ŔOMÂNIA
lO]S2018 ISAZBÂflPIM ÎMOFLNÁ

3. 3EP 2D1b
CĂ TRE

ADMINISTRAŢIA DOMENIULU1 PUBLIC SEcraq
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12131/17.072018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1646047/25.07.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6982/26.07.2018, prin care solicitaţi,
conform cerinţelor i specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor înclinaţi, dezrădăcinaţi i
uscaţi în proporţie de 80-1 00%, care prezintă pericol de frângere i prăbuire, inventariaţi
pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul cu
fotografiile aferente anexate solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea i
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul !ocalităţilor, cu modificările ş completările
ulterioare si din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureti avizăm executarea Iucrării de defriare a unui
ex. arbore uscat 100% (poziţia 9).

- conform vizitei în teren din data de 21 .08.2018, în spaţiu verde al blocului 91

din str, Fabrica de Gheaţă ‚ s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care avizăm
Toaletarea:
Spaţiu verde faţă bloc, dreapta acces scara B

- 1 ex. Maclura sp. (maclură) O l5cm, h 4-5m — reducerea cu % din volumul

coronamentului
Defriarea cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Populus sp. (plop) o 4Ocm, h 12m, uscat 100% - situat în spaţiu verde spate
bloc, stânga acces alee pietonală scara A.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite si crearea conditiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija

administratorului 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
deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, administratorul Iegal are obligaţia

plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm

(0 trunchiului minimum Tcm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, in zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectoruluifln care s-a executat defriarea,

în perioada optimă de plantare din 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

I »-%. I ii

Nr. 698211646047/

Spre ştiinţă
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verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf,
ad. 4, Iit, e din aceiai act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defriare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratowlui Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utiL despre executarea Iucrărilor de defrisare, cu
precizarea datei calendaristice I a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune i fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de intemet a primăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile informatice I de
decizia fiecărei instituţfl.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate
dintre datele transmise ş reaiitatea din teren, va fi considerată intervenţie asupra
arborilor fără aviz đe specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureęti,
precum ş art. 3. din H.C.G.M.B nr 114/30.06.2011 privind amenajarea i întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiiior de aliniament din Municipiul Bucuresti, acolo unde
se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1
Defrtşare—2ex. uscate 100%

Întocmit
InsP$'rA

Red:P.RJ3ox.— 27.08.2018 prozenlul aviz a fost postal po sito-ul PMB
Ą 0/1

pa data do....2..ţ.tV'ľ I

J

DIRECTOR EXECUIV,J
Simona-MarianaPOPA c

Bd. flegina Efisabeţa nr 47. cod poştal 0513, sector 5, Bucureşd, România
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA
IOI82OlatçhEAľO4lM iMflEUNA

Nr. 7148116470081

Spre ştflnţă:
-Dna

3 2
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Str. Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament - str, Enache Sandu imobil cu Sectorul 2)
Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1647008/30.07.2018

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7148/31.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str.

Enache Sandu ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 in conformitate cu

Legea nr. 24/2007, 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 Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament- str, Enache Sandu imobil I

-2 ex. Prunus cerasus (visin) 0=20 - 25cm h=7-Bm, - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile

-1 ex. Populus sp. (plop) 0=5Ocm h=7m, toaletat — eliminarea unui etaj de ramuri,

împiedică accesul pietonal.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 tëritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a aóorilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fränte, operaţiune 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 sau a deteriorării 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 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 E)JĘCUTIV,j
Simona-Marîpa9PJ3 \

WLt #)‘ Intocmit: I . Pricopi Anişoara

Red: p .AJ3 ex./27,08 20
— prezentul aviz alnst post pe słt. uI FMB. ( a j •

http:f/w.ns.pmb.ro)inslilutiUphmarWdirectiVdirectia mediuiavize a,bo,i in consultarelavize arbod in consultarephp, pe data ds

Afl4

ůZrl lfl,n. Ikhnŕ2 nr d7 rçvlnnçtnl ncyl çpctnr Ritr.urnsti. Rnmnia



o
c



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
‘Is-2algsnsAľ'.WppEuNÄ

3.SEP2ÜJb

CĂTRĘ
ADMIMSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC łCC7vĺ2

Şos. Eloctronicii nr.44, Sectorul 2

Spre tiinţă
-D-Iui
Str ‚ Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament str. Erou Floruţă Ion: 1, Sectorui 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1650815/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7727/1O.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de speciaütate pentru intervenţia asupra arborelui inventariat de
reprezentanţii instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XV,poz.12, anexat (insoţit de fotografia
aferentă), situat în plantaţia de aliniament, din str. Erou Floruţă Ion ‚ vă comunicăm că,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea

spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, aIe

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea

alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm

executarea Iucrărfl de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore care afectează

gardul imobilului i a fisurat trotuarul.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,

evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuändu-se măsuri de

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentw

defrişare, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a 5 ex. arbori tineri

cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie astfel: lex. în alveola rămasă liberă în aliniament în

urma defrişării i 5ex. in alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de

plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, respectându-se speciile existente

în plantaţia de aliniament.
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, in vederea

verificării in teren a ptantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

art, 4 din aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor

de defrişare:
- infermarea cetăţenilor cu privire !a arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

IÁe%
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fie pe pagina oficială de internet 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, 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.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
ad.4, Iit,b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţia a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 1 ex.

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 exJ27.06,2018
— prezentul aviz afost postat pe site uI PMB. ope data da

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod çcştal 050013, 5ectors, Bucureşü. Románia



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
IqlS-2IB I SÁSAJOZIM iL'QEuNA

07. SEF 2ůi
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUÎ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre şthnţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2

(Plantaţie de aĺiniament - str. Simetrieŕ imohU cu nr.4 i vizavi de imobiluĺ cu nr.4, Sectorui 2)
Referitor Ia adresa dvs. nr.9677/13.062018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1634279/18.06.2018

si Ia Direcţia de Mediu cu nr.5313/19.06.2018, prin_cart transmiteU spre soluţionare cererea d-Iui
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboritor

_situaţi în plantatia de aliniament din str Simetriei nr 64vă comunicăm că Ia verificarea etectuată pe
::tgren, în data de 28.08.2018, s-a inventariat űiiti*torul material dendrologic pentru care, în

onformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiemţarea şi administrarea spaţülor verzi din
Z1raviIanuI Iocalităţilor, cu modificările şi completăŕiS. rioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
=-=NormeIe de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriulMuňłcipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Plantaţie de aliniament- imobiĺ cu nr.4:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerit de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=6Ocm h=lOm cu scorbură Ia ínserţia arpanteIor, afectează

acoperiul imobilului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate,

în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de

ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Piantaţie de aliniament vizavi de nr.4

-1 ex. Morus sp. (dud) O=8Ocm h=8m- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării:.producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo netavorabile i eliminarea unui etaj de ramuri,

impředică accesul pietonal.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teleton 0211252.77.89, int.

224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecUe a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se

masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de 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.
Pre2entul aviz are termen de valabiíitate 2 ani de ta data emiterii.
Toaletare — 2

DIRECTOR EXECUTIV/ĺ*
Simona-Mari na POW

Întocmit7Pricopi An/foara
1u,o

hIIpJ(y,w.rmb,rosinsIiutiiI m3ńaidireçIii/dirsdiä iédiuiavize arbnń in consultar&avize a,toh in consultare. p. p I
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Dírecţia de Mediu .

ROMANIA
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Nr. 5313.611634279/
OZSEPżÚą CĂTRE

ABMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str, Maior Ion Coravu, nr.39-43, bI.G2, Sectorul 2

flefeńtor la adresa dvs.. 9677/13.06.2018, mnregistrată la P.M.B cu nr.

______

1634279/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5313.6/19.06.2018, prin care transmiteţi

_____

spre solutionare cererea Asociatiei de propritari privind emiterea avizului de specialitate

_____

pentru intervenţia asupra arbonlor situaţi în spatiul verde aferent blocului 02 din str Maior

_____

i

_____

Ion Coravu nr.39-43, vă comunicăm ctlrVerificarea efectuată pe teren, în data de

____

t 06082018, s-a inventariat următorul matona[.dendroIogic pentru care, în conformitate cu

______

‘ľ7 Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţnlor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completărilďtflérioare 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 spate bĺoc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitărU producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:
- 3 ex. Tilia sp. ( tei) O=45-55cm h=1 0-1 3m;
- 1 ex. Tilia sp. ( tei) O=3Ocm h=lm - inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei 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,S.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—4ex.

DJRECTOR EXECU J
Simona-Mari na P A

Întocmit: Ins.6) Pricopi Anişoara
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ŔOMÂNIA
IIS 2I SÄDBÄTDQIU

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIVLUJ PUBLJC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-vs. ‚nr.11032/02.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.

1639113/03.07.2018jjOirecţia de Mediu cu nr.5939.5/04.07.2018, prin care transmiteU

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizWujde specialitate
pentru intervenţia asupça arborilor situaţi în aíeea Lunca Florilor nr.2, bU ‚vă comunicăm

că Ia verificarea ef9Ćttíată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a intariat următorul

material dendroIogi pjru care, în conformitate cu Legea nr24i2007, privind

reglementarea şi ada rea spaţülor verzi din intravilanul IocaIităţiIdr;1umodificăriJe şi

completările ulterioar&Ę}I.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de iCoťécţie a spaţfllor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in

vederea evitărü producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

- 4 ex. Fraxinus (frasin) O=25-30cm h=1 0-11 m;
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=9m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protečţie a spaţiűor verzi de pe teritoriul Municipiului Búcureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibruľ biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare —5 ex. arbori.
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MarimnrPQPAwĄr

đjťtJ -. ••

1/?! 53 \\ Intocmit. Insp Pncopi AnLşoara
Red: PAJ3 ex/3OO4jt 177 E?fl —kó 1)- ĺ n
— prezentul aviz aIośtat p iIuI PMJJ L/ľtş'ĹC._4ĺy_,j t5 St
hItp://vną.pmb.roľ,nŮ(utiUphmsąiirectii/& Iia mediu/avize aóoii in consultareĺavize arbod in consuItar$h&ne da!a de » -

‘\\X 7
n.....,

Nr. 5939.5/1639113 Q' SEF 201b

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Linca Florilor nr.2, bI.1 1, Sectorul 2
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

07. SE LUlb

.

ŔOMÂNIA
I9lS2fll 1hTflPIM Mn?ELNÄ

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. T 4 A
Str, Cristea Mateescu nr. 1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr, 10880/28.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.

1641525/10.07,2018 şi Ia Direcţia de•ędiu cu nr. 6248/11.07.2018, prin care ne transmiteţi

spre soluţionare cererea Asociaţieľdëfi?oprietari privind emiterea avizului de specialitata:de

intervenţie asupra arborilor situaţi hspaţiuI verde aferent blocului T 4 A din str. Gdsteia
Mateescu nr. 1, vă facem cunoŁ - uă )a verificarea efectuată pe teren în darrdë

17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitafěćü

Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O lOcm, h 6m
- 1 ex. Prunus cerasifera{corcoduş) O l5cm, h 7m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h lOm
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 20-25cm, h 12m
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 20-25cm, h 12m - eliminarea ramurilor uscate şi

reducerea cu maxim 2m din Iungimea ramurilor tinere, pentru a evita frângerea acestora Ia

condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului

speciei.
Lateral stânga bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina

ramurile tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 12m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O l5cm, h 6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 1 5cm, h 8m, înclinat 200 către trotuar i carosabil

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h 7m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

Nr. 624811641525/
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echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15-3Ocm, h 8-12m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 2Ocm, h 7m

Tăieri đe întreţinere:
- apflcarea Iucrărilor de regenerare Ia cca 60 mi gard viu din jurul blocului, prin

eliminarea ramurilor bătrâne şi degamisite, scurtatrea cu % până Ia 1,12 din Iungimea
ramurilor tinere în vederea refacerii unei tufe bogate.
Arbori neprini:

- pentru exemplarul uscat O5cm, h 3,5m, situat în faţa blocului, aveţi obligaţia înlocuińi
acestuia.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu_bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenke a accidentelor sau
deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţeleIor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 priviňďNormele de protecţie a spaţüior verzi pe teritoŕiüíMünicipiului Bucureşti, în
perioada de rqpaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) perrwa nu fi afectat echilibrui
biologic aI acestora (cu excepţia eiiminăni ramurilor uscate, operäjiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

- 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 administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoaneior în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:
respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăieriior, 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. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
pIantăriior5n compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de pröprietari are obligaţia, ca imediat după primirea aýizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare -20 ex.

OIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar' na POPA

Intocmit
IaRASCA

Ü5. SE iüa 05, SEr
fled:P.R/Sex.-29.08.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

SE 1w

CĂTRE
- AĐMINISTRA TIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 - Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
- D-na

Referitor Ia adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1641523/10.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6249/11.07.2018, prin care ne transmiteţi

spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de

intervenţie asupra arborilor situaţi Tn curtea imobilului r; r din os. Colentina, vă facem

cunŐŠčüt că Ia verificarea efectuată pe teren în dätä:de 17.07.2018, s-a inventariat

urrnatnąl material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

regliîiieiitarea şi administrarea spaţülor verzi din intraihrh uI Iocalităţilor, cu modificările şi

completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/200 privind Normele de protecţie a

spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Curte imobfl' din ş'os. Colentina:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor i a ramurilor pendule spre

acoperi, în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor

uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de

şarpante):
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 8-lOm

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 25cm, h 8m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O lScrn, h Bm

Aliniament štradal în stânga acesului din .os. Colentina
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 5Ocm, h 12m - reducerea cu maxim % din volumul

coronamentului i a ramurilor pendule spre acoperis, în vederea eliminărü riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia 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 spaţfllor verzi pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia ełiminărü ramurilor uscate,

operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr.

de te(efon 021/252.77.89 int. 224) — pentru arborele situat în aliniament i prin grija

administratorului/proprietarului Iegal aI terenului cu o firmă/societate abilitată - pentru arborfl

situaţi în curtea imobilului nr 291 din ws. Colentina, cu acordul tuturor proprietarilor,

evacuăndu-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.

Precizăm că administratorul/proprietarul 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

ťŞit
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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 - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
7 .•. l Insp. Roxana PARASCA

o

05 JEP

Red:P.R./3ex.-29.oa.2018 - prezentut aviz a fost postal pe site-uI PMB

pe data da

Bd. Rena Eşabeta nr. 47 cpotal0S13. seclor5. Bucuresti nománia I I I I
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Ü7. SE 2Úiö
CĂ TRE

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI, R 4
os. Colentina nr. 21, Sector 2
- D-na

- Referitor Ia adresa dvs. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1641 519/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu tľ51/1 1.07.2018, prin care ne transmiteţi

pre soluţionare e-mailul d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
Mërvenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verdJikrent blocului R 4 din os. Colentina nr.

21, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectjată pe teren în data de 17.07.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007

privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, 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:
Spaţiul verde spate bloc, spre parcare:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei

spontane cu O 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 îngrădidi, salubrizărfl şi

igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminărfl riscului de frângere

şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefävorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronámentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere

de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 15-2Ocm, h 6-lOm
- 4 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 14m, ínclinaţi 10° către carosabil

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 20-3Ocm, h 1 Om — eliminarea drajonilor

- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O 22cm, h 8m
Spaţiui verde spate bĺoc, scara B:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 8-1 Om
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O lOcm, h lOm
- 7 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 20-35cm, h 14m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovina) O 25cm, h 1Dm
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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, astfel

Nr. 6251/1641519/
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- toaietarea se va executa conform ari. 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 Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentw a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţfllor 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, 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 copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturorIocatarilor.

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

_____

Toaletare -20 ex. -

DIRECTOR ExEcuTIvrtr
Simona-Mari na POPkj

Jntocmit -—

-

RxaaZASCA

SEP ;p,

Red:PR/ąex.-29.O8.2018 . prezentul aviz a fost postat pe site•uI PMB

pe data de

Bd. Regina ElĚsabeta nr 47, cod poşzal O5 I 3. sector 5. Bucuresti. Romnin
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

4ZBMomL. iMPfLÁ

Nr. 625211641514/ QZ SEP 1ů

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. 31, scara 3
Str. Răuseni nr. 1, Sector 2

feritor Ia adresa dvs. nr. 10860/28.06.2O12_înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1641514/10.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 62521ĺt07.2018, prin care ne transmiteţi

spre solutonare cererea Asociatiei de proprietari privincLemiterea avizului de specialitate de

intervt5iţTů asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferflfl ücului 31 din str. Răueni nr. 1,

scara 3, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pďteren în data de 17.07.2018, 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 potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, scara 3:

Reducerea cu maxim 1 Sm din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, cu

degajarea firelor electrice stradale, în vederea ehminării riscului de frângere şi prăbuşire a

ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a

coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate de ia bază, fără a se eiimina ramuriie tinere

de la baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 3 ex. Robinia sp. (salcäm) O 15-2Ocm, h 8m
- 4 ex. Uimus sp. (ulm) O lScm, h 6m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 14m, înclinaţi 10° către carosabil

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 3Ocm, h lOm
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 10-2Ocm, h 5-7m

Spaţiul verde spate bloc, scara 3:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se

elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etai de şarpante):
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-3Ocm, h 8m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 25cm, h 5m
- 1 ex. Popu(us sp. (plop) O SOcm, h 14m - eiiminarea ramurilor uscate şi reducerea

cu % din înălţimea coronamentului, pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo

neĺavorabile, având în vedere vârsta mnaintată şi esenţa siabă a Iemnului speciei.

Lucrările de toaletare avizate se vor 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 pe teritoriul

Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,

- —‘—.—cn"—o— Ii i1



operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari1 evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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 emiterii.
Toaletare - 16 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M flaną POPA

Intocmit
d %. Insp. RoiçanPARASCA

?:‘

o

tiISEP 1üi
Red:P.RJ3ex.-29.O8.201 8 - prezentul aviz a Iost postal pc site-uI PMB

* pe data de

Bd. Rena Elisateta nr 47, cod oştaI O51 3. sector 5. BucurestŁ Rnmánia I i I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lQlS-2OT EÄpaMontqi,w.Á

07 SŁ? Zuib -

CA TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Ëlectronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari 81. 17
Str. Braoveni nr. 4, Sector 2

Reteritor Ia adresa dvs. nr. 10860/26.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1641505/10.07.2018 şi Ia Dirţ de Mediu cu nr. 6255/11.07.2018, prin care nęiransmiteţi
spre soluţionare cererea Asniţini de proprietari privind emiterea avizului de śIitate de

intervenţie asupra arboriloądiwiţi în spaţiul verde aferent blocului 17 din sBrasoveni
nr. 4, vă facem cunoscut uaaverificarea efectuată pe teren in data de 23.0B2Ö18, s-a
inventariat următorul materiáľdindrologic pentru care în conformitate cu Legeâ'ř24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 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
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 2Ocm, h lOm
- 1 ex. Aüanthus altissima (fals oţetar) o 2Scm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h lOm
- aplicarea Iucrărilor de extragere a cioturilor

Spaţiul verde spate bĺoc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei

spontane cu O 2-5cm 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, în vederea eliminărU riscului de frângere

şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere

de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 1 ex. Quercus rubra (stejar) O 2Ocm, h 12m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h 10-12m

Tăieri de întreţinere:
- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea

ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu % pänă Ia 112 din Iungimea ramurilor tinere în

vederea refacerii unei tufe bogate.
Arbori neprini:

- pentru cele 2 ex. uscate 03-7cm, h 3,5m, situaţi în spatele blocului, aveţi obligaţia

înlocuirfl acestora.

IĹe% i iI
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bioca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior 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 Normee de protecţie a spaţiflor verzi 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).

- 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, supraveghereaexecuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
apIicänçhte sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr.J-JaH.C.G.M.B. nr. 304/2009.

:Ašäiaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat düj5ărimirea avizului să îI afişeze,
în copiéI1vizieruI blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru1hştihiţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la.daia emitedi.
Toaletare - 7 ex.

O5,5Ęj;

Întocmit
ARASCAIn!$na

D
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
9)3 2DI3)ç38rornL. MEUIWÁ

Nr. 625611641498/
07. SEP 7i\b

CA TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 114 B
os. Fundeni nr. 231, Sector 2
-01.

Referitor ia adresa. nr. 10860/28.06.2018, înregistrată ia i-* nu nr.

1641498/10072018 şi Ia Diçţ1e Mediu cu nr 6256/11 072018, pnn care smiteţi

spre soluţionare e-mailul dEIŰr privind emiterea avizului de s -____ te de

intervenţie asupra arborilor ś!Tuaţi în spaţiul verde afferent parcărfl blocului l 1 ĘWdin os.

Fundeni nr. 231, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de

17.07.2016, 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 H.C.G.M.B. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriuĺ Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coron ameteior, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de

formare/echiHbrare a coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate de ia bază, fără a se

elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals'oţetar) O 20-25cm, h 8-12m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Paulownia sp. (copacui prinţesei) O 3Ocm, h 8m

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 35cm, h 12m - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea

cu % din înălţimea coronamentelor, pentru a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo

nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Iemnului 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 pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eiiminărü ramurilor uscate,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr.

de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa

(emnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior

sau deteriorarea construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorui iegai al terenuiui este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind:

respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar

apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

I III C
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuIui să îi afişeze,
în copie, ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare - 5 ex.

05. SEP 2uit

Red:Rfl./ąex.-28.O8.2018 - prezentul avíz a (ost pcstat pe site-ul PMB

pe daia de

IdlI

n

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maripna POPA

Întocmit
Insp. RoxanaĐARASCA

o

Bd. Rena Elisabeta nr. 47, çod çoştaI 050313. seclar 5 B[Jnlrpçti Rnmn



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
lo,g-2maIsÄpeÁrooILq LpnruNA

07. S[P ti

CĂ TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Électronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari si. r 70
Str. Otesani nr. 61 Sęctor 2

______-

r

Referitof1cadresa dvs. 10860/28.062018, inregistráT;:Ia P.MB cu nr.

C 1641s26/10.o7oai Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6257/11.07.201M*ij, care ne transmiteţi

spre soIuţionaiJiëita Asociaţiei de proprietari privind emiterea wiIui de specialitate de

intervenţie asupřiiřborilor situaţi în spaţiul verde aferent bIocuIďtflÖ din str. Oteani nr.

61, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 17.07.2018, 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 şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţUlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se

elimina raműrile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpänte)
- 2 ex. Acer sp. (a'rţar şi paltin) O 30-35cm, h 1D-12m
- 2 ex. Frwdnus sp. (frasin) O 20-3Ocm, h 8-12m, lex. înclinat 20° către carosabil

Lateral stânga bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se

elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-25cm, h 7-lOm
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 3Scm, h 10-1 2m
- aplicarea Iucrărilor de extragere a cioturilor

Lateral dreapta bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminărfl riscuiui de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de

formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază1 fără a se

elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
- 1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) O 25cm, h 7m
- 3 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 25-3Ocm, h 8-1 Om
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 14m

Iź i iI
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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 Normeie de protecţie a spaţiilor verzi 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) prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuindu-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.

Precizăm că administratorul legal 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
aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 ła H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia,_caimediat după primirea avizului să îI afişeze,
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiIT pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaIabiIitątaani de Ia data emiterii.
Toaletare - 12 ex.

Întocmit
Insp. Roxana PARASCA

o

Jş: SFP 1f

Red:P.R./3ex.-30.Q8.2018 - prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB

pe daţa de

____
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Magiana POPA

Bd. Regina EUsabeta nr 41 c ştaI O513. sedor5. 8turestL Riâna



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
•I1 c:č5;::

j

ŘOMÂNIA
lOlB 2318 Sh9ÄrOIiM 1MPDFUNÄ

07. SE 2uiu

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 1
Str. Barbu Văcărescu nr. 4, Sector 2
-DI.

____

______

r

Referitor Ia adresa t' 11678/11 072018, înregistrată Ia P McsI nr

1642152/12.07.2018 şi Ia Dirti.4indë-Mediu cu nr. 6387/13.07.2018, prin care n&UiJbiIuteţi

spre soiuţionare e-mailuriie &iür - privind emiterea avizului de spéäTăITte de

intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent biocului 1 din str. Barbu

Văcărescu nr. 4, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de

23.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu

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

localităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu maxim 1 ‚5m din Iungimea ramuriior care afectează faţada blocului, în

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile,

cu apHcarea lucrărilor de eihiiibrare a coronamentelor, fără a se eiimina ramuriie tinere de

Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 3Ocm, h 1 Om
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) mutituipinal, h 6-8m
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h lSm - eliminarea ramurilor uscate şi reducerea

cu % din înălţimea coronamentelor (până Ia nivelul superior aI etajului 4), pentru a evita

frângerea acestora ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa

slabă a Iemnului speciei.
Spaţiul verde faţă bĺoc scara 1:

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 35cm, h lOm — reducerea cu maxim 1,5m din

Iungimea ramurilor pendule spre carosabil, în vederea eliminării riscuiui de frângere şi

prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echitibrare a

coronamenteior, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (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 teritoriul

Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară-toamnă)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eiiminărfl ramurilor uscate,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr.

de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa

I i1
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Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior
sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal 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
aplicándu-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 avizuiui 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 - 4 ex.

DIRECTQR EXECUTIV,
SimonaMaflana POPA

ntocmit
Insg$oxana PARASCA

05. SEP ZüJ,

Re&P.R/4ex.-30.OB.2018 - prezenlul aviz a fcst postat pe ste-uI PMB

pe data de

o

Bd Regina Eĺisabeta nr. 47. cod pcş!aI O513, sector 5, Bucureşti, România I đ%,i fi
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Nr. 653411643063/

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
IOIĄ 2ŮISIÇACBMOfl1L4 IWPrEUNÁ

CATRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTQR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. 22 - Aleea Teiul Doamnei nr. 6, Sector 2

Reieritor Ia adresa dvs. nr. 10947/29.06.2018, inregistrată ia P.M.B cu nr.
1643063/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediupu nr. 6534/17.07.2018, prin care ne solicitaţi emitereą
avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilelui situat în spaţiul verde aferent blocurilor 21 i
22 din Aleea Teiul Doamnei nr. 4, respectiv 6, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 21.08.2018, s-a inventariat următorul material dendroIog[čentru care în
conformitate cu Legeait-4/2007 privind reglementarea şi administrareaaaţiiIor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, őu)ödificăriIe şi compietările ulterioare şi potrivit H_QÇ3 M B 304/2009
privind Normele de protei paţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aji'

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 22 din Aleea Teiul Doamnei nr. 6:

- 1 ex. trunchi O 25cm, h 8m, uscat 100% - sprijinit pe 1 ex. castan
Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arboreiui se vor executa pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu
acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior din jur.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenuiui 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, in compensarea arborelui uscat,avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obĺigaţia plantării a unui arbore tânăr cu balot dé pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiuiui minimum 7cm) şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in spaţiuI verde aferent blocului respectănd
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna
anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea iucrărilor de piantare conf. art. 9 alin. 5 din H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa
Direcţia de Mediu din cadruI P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor in 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 iI afişeze, în copie,

Ia avizierul blocului sau într-un ioc vizibil, pentru înştHnţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR
Simona-M ľ )na Pq$c3 Întocmit

Red P R i3ex 3006 2018 prez 2PaV1Á'ĺost poslal pe siie iii PMB os
hup /Jwww pmb roRnsUtuti/pnma direct&directia mediwavize arbori In consuliareiavize arton n ccnsultare php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

I SAQÂOmM IMELNÁ

Nr. 6666.611643783 07. 5jp
CA TRĘ

AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari

Str. Pescărusului nr.4, bLB2O, Sectorul 2

RefeńtorJa adresa d-vs. nr.11805/12.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1643783/18.01.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6665.6/19.0720J8, prin care transmiteţi

—
spre soIuţion*áŐěrerea Asociaţiei de proprietari privind emitävizuIui de specialitate
pentru interv&iţsupra arborilor situaţi în str Pescărusului vă comunicăm că
la verificarea tI[uată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a iiiriiat următorul material
dendrologic péň&u care, în conformitate cu Legea nr. 24/200lrýřivind 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
teritoriu) Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpuíui de iluminat stradal, Ia

următoarele specii de arbori:

-
2 ex. Ailanthus sp.(frasin) O=20-25cm h=8-lOm;

- i ex.Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=9m.
- 2 ex. Prunuś sp.( corcodu) O=2Ocm h=6-7m, din care lex. bitülpinal — reducerea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu 1ĺ2 din Iungime si eliminarea ramurilor

uscate;
Spaţiul verde faţă bloc, Iateraĺ dreapta:

- 4 ex.Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=9-1 1 m.
Spaţiul verde spate bloc:

- 2 ex. Morus sp.(dud) O=20-25cm h=9-lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei 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.

j.42:H iI



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 emiterfl.
Toaletare — 11 ex. arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

05. SEP ?Üë
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •l/;:%.;.:..•

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lgla-2olasÄpsÄmp'M iwpnruNÄ

Nr. 8115/1652807/
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. ‚Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-lui înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1652807/21.06.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.81 15/22.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in spaţiiÁLyęrde aferent blocului din str. Johann Sebastian Bach

sc.A, vă comunicăm că, în conforrnitate cu Legea nr. 24/2007, privind regIementareai
administrarea spaţnlor verzi din tntraviIantiFälităţiIor, cu modificările şi completările ulterioart
FI C G M B nr 304/2009 privind Normele GÍjtecţ;e a spaţnlor verzi de pe teritoriul MunicipiuJui
Bucureşti, avizăm:

_______ _______

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor: -

_____

Spaţiul verde faţă bloc:
-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto

anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2

(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărh 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 — 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXW?4.
Simona-Mar(h POPfj'1\\
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
:...•.•.% ..•..

Direcţia de Mediu •....

ROMAN IA
1918-2OIOISÄPEÂTOPţM iMpprueÁ

075EP2un CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţ:
-SpitaIuI CIinic de Oflopodie Traumatologie şi TBC Osteoarticular
«Foişor»
B-dul Ferdinand I nr.35-37,_Sectorul 2

______

Referitor Ia adrpśáľď-vs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1653309ü8.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr61E2123 082018, prin care solicită emiterea avizukíLąde specialitate
pentru intervenţia asupŕcat6orilor situaţi în plantaţia de aliniament din b—dflrrérdinand Inr.
3533 vă comunicăm cĺlä verificarea efectuată pe teren, În data de SĎ08.2018, 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 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:
PIantaţie de aliniament - nr.35-37:

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h=10-llm,- reducerea ramurilor înclinate
accentuat spre faţada spitalului cc Foişor » cu 1,4 din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţi a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul blologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei 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 valabiflitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —3 ex. arbori.

DIRECTOR CUTIVS\
Simona-MŞZap

Red P AJ3 exJ3OO

_;J Întocmit ‘ricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

SAPOÄIDQIM iMDEL'NA

Nr. 5137116337371 10. SEť MŁ,
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Eiectronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Barbu Văcărescu nr.153, sc.B Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633737/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5137/15.06.2018, prin care solicitaV
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului din str. Barbu Văcărescu nr.153, sc.B, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, 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 şi completările ulierioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiíor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,Ia urmăioarele specii de arbori
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — iateraí stănga:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=1 lm.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B - intrare:
-1 ex. Malus domestica (măr) O=l5cm h=3m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilorinclinate accentuat spre aleea de trecere.
Spaţiul verde spate bloc, sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=12m.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=5m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc, sc.B

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=45cm h=12m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperişul imobilului vecin.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă blac, sc.B — lateraĺ dreapta:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=l5cm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).

Iiz%iiIPd nnin Pliqnhptn nt d7 nnd mçt.I flĘfl1ą sednr% ucurnsi. România



Spaţiuĺ verde spate bĺoc, sc.A:
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş), multitulpinal h=3m, uscat 1007 (conform foto

anexată).
lgienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciiie Aflanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Tuns gard viu:

-20 mI Carpinus sp.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (çu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,.
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr;

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendroiogic
rămas;

- tuns gard viu - se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

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

Pentru retacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dkecţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi 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 mnştiśnţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare - 8 ex.
Defrişare - 2 ex., uscate 100%;

Igienizare i Tuns gard viu.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Ins Pricopi Anîşoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1?;:%.:::.:..

Direcţia de Mediu
ROMANIA
IYIS-201R jsÁeÂmD.M IMEUNÄ

Nr. 5524.11116360951 10. SEF ZU
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorui 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari (preşedinte dna
Şos. Mihai Bravu nr.4, bL6OC, Sectorul 2

Referitor la •adresa dvs.,nr.9969/18.06,2018, înregistrată ja P.M.B cu nr

1636095/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5524.11/25.06.2018, prin care transmiteţi

spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 60C din şos. Mihai

Bravu nr4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a

inventadat 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 Bucureşti1 avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 — Iateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentu(ui şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc, sc. 1:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) O=20-25cm h=7-8m — reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc, sc.2:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, a

următoarele specii de arboń:
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=7m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lScm h=6m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=2Ocm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 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 (primävara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material

dendrologic tänăr.

‚ytflA

PĄ flrůnn Ę'ihnt nr A7 rM wçt,iI flÇfl1 1 çndcr 5. BucuresU. Románia



DIRECTOR
Simona-M

data emiterű.

Întocmit: Ins Anişoara

/

Red; P.AJ3 exjO4.09.2016 Ü 6. SE 1%
— prezentul aviz afosl postat pe site- iiI PMB.
http://vr,rn.nmb.rorinsţituţiifpdmańaidiredii/directia mediniavize arbod in consultareiavize arboń in consultare.nhn. ue daia de

Precizăm că administratorui Iegai ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoaneior în zona operaţiuniior, respectarea
prevederior avizului şi a tehnoiogiei de speciaiitate privind execuţia toaietăriior şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiui verde aferent blocului, in prima
perioadă optimă de piantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obľgaţia 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 aceIaşi act
normativ.

Petenta în calitate de preedinte are obflgaţia, ca imediat după primirea avizului să îI
afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor
iocatariior.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia
Toaĺetare - 5 ex.arbori
Defńşare - 1 ex., uscat 100%.

Bd. Reçina Esabea nr 47, cod taI O5l3. sector 5, ucureşU. România
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(Teren situat în str Serbănică VasiIe Sectorul 2)

Referitor Ia adresele dvs. i a Gărzii Naţionale de Mediu, cu nr.97P/02.07.2018,

2536/09.07.2018, 3191/07.08.2018, înregistrate la P.M.B cu nr.1638798 /02.07.2018,

1641632/ 11.07.2018, 1650357/ 08.08.2018, 1650353/ 08.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu

cu nr.59051 03.07.2018, 6320/12.07.2018, 7658/09.08.2018, 7659/09.08.2018 prin care

transmite spre soluţionare cererile dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenul din str. erbănică Vasile n 7, Sectorul 2,

conform Contractului de Inchiriere nr. /04.04.2018, vă comunicăm că Ia verificarea

efectuată pe teren, În data de 31.08.2018, 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 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:
Teren situat în str. Serbănică Vasile nr.

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului

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

accidente prin trângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile
- 4 ex. Mows sp. (dud) O=20-25m h=7-9m- reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
- 1Q ex. Ailanthus sp. (fals oţetar ) O=10-20m h=3-6m, răsărite spontan Iipiţi de

gardul învecinat - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor în vederea evitărfl

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în

condiţii meteo nefavorabile.
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=Bm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului

şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau

accidente prin frângerea şi prăbuşi rea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

-5 ex. Populus sp. (plop) O=20-25cm h=13-14m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor În vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu

ramuri uscate şi f rânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.
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Direcţia de Mediu

Nr. 5905, 6320, 7658, 765911638798, 1641632, 1650357,1650353 o. SEP 1016

CĂ TRE,
ASOCIAŢIA AS CARMEN BUCUREŞTI 1937-

administrator dI Marincea Cristian
Str. Costache Conachi nr. 10, bI. 68, sc. 1, et.4, ap.26, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Garda Naţională de Mediu- Comisariatul General
B-dul Unirii nr7B,bĹ2, Sectorul 3.
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Teren situat în str. Serbănică Vasile nr 5-7:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=SOcm h=lOm, Iipit de gard, prezintă scorbură pe trunchi
în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborü, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căíle de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.&G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţii]or verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pńmăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producedi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărh 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr. 5905,
6320, 7658, 7659/1/ 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din 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 válabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 21 ex.arborL
Defrişare — 1 ex., în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMÂNIA
IOIĄ 2flIRIÇ4aĄronIL* íMPDęuN

Nr 5941/1639014/
lOS[p 201Ł CĂ TRĘ

DI

Spre ştiinţă:
-A.D.P. SECTQR 2
Şos. Electronicfl nrÁĄ, Sectorul 2

Str., Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1639014/03.07.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.5941/04.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea,imobilului din str Aurel Vlaicu

nr . ‚conform Actului de Adjudecare din ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe

teren, în data đe 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 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, şi

HCGMB nr.114ĺ2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul

plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Curte imobiĺ cu nr.c-.:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=9m, Iipit de conducta de gaze i de gardul

imobilului vecin, a dizlocat pavelele din curte (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament — faţă imobil cu nr. 65:

-1 ex. Acer sp. (adar) O=35cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în

declin biologic, pericol de prăbuire (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

administr'atoprului Iegal aI terenului pentru arborele situät în curte ş de către A.D.P.

Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), pentru arborele situat în aliniamentul

stradal, conform prevederilor 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 a detedorării

construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene şi creându-se condiţiile necesare plantării de

material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorii Iegali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului potrivit

Angajamentului de plantare nr.5941/1/ . .2018 iar A.D.P. Sectorul 2 va planta lex. în

alveola rămasă Iiberă în aliniament i Sex în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în

prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019,.
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La finaizarea iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304i2009,
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 emiterfl.
Defrişare — 2 ex., arbori

Red; P.A./3 ex./0409.2016 06. SEF ?ttt
— prezenlul aviz aiast postat pe siIe- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1ţ7..::.;
Direcţia de Mediu
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ROMANIA
lqIs ZOIS I sÁEkIoQ:LI IMREuNA

Nr. 638811642157/ 10. SEI 2üia
CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
DI.

Hefritor Ia adresa dvs. nr. 11678/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642157/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6388/13.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
de intervenţie asupra arbaelui situate în aliniament în dreptul imobiluluLrrSl2 din os.
Iancului, vă facem cunbuŞă Ia verificarea efectuată pe teren în data dűZIB.2018, s-a
inventariat următorul mą dendrologic pentru care în conformitate cu Ę,ęg:nr. 24/2007
privind reglementareaşidministrarea spaţiilor verzi din intravilanul jçaIităţiIor, cu
modificările şi completăňlfllterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 pŕMrNormeIe de
protecţie a spaţhlor verzi peteritoriul Municipiului Bucureşti, şi ale H.C.G.M.B. nr.114/2011,
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal În dreptul imobiluĺui .ní din os. Iancului:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 1Dm - reducerea cu maxim 1,5m din Iungimea

ramurilor, în vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor

uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia 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 spaţfllor verzi 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) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr.

de telefon 021/252.77.89 int. 224), 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.
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

aplicándu-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.
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rJI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
I9is 201 B sAooÁroo.Lq M'CEUNA

Nr. 6389116421621 10, SEP 2016
CĂTRE

ADMINISTRA TIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 2
Şos. ‘Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
D-na

Referher- Ia adresa dvs. nr. 11678/11.07.2018, —înwgistrată Ia P.M.B cu nr.
1642162/-1a07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6389/13.072018, prin care ne transmiteţi
spre sore e-mailul d-nei ‘d emiterea avizului de
specialit *intervenţie asupra arborilor situaţi în alinia n dreptul imobilului 25 din
str. Barb kit-irescu, vă facem cunoscut că Ia verificare ată pe teren în data de
21 .03.20iBsa inventariat următorul material dendroIogic;patu care în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea śpaţfllor verzi din intravilanul
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, şi ale H.C.G.M.B.
nrll4/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiűor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal, în stânga — dreapta imobUului ! din str. Barbu Văcărescu:

- 2 ex. Platanus sp. (platan) O 60-BOcm, h 14m — aplicarea Iucrădlor de eliminare a
ramurilor uscate i reducerea cu maxim 2m din Iungimea ramurilor de vârf (reducerea
înălţimii coronamentelor).

LucrăriIe 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 spaţiílor verzi 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) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr
de telefon 021/252.77.89 int. 224), 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.

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 emiterU.
Toaĺetare - 2 ex.

DIRECTOR EXECUTfl31 %
Simona-Marian p

‚4

.g ţ, Intocmit

1,WI#ARASCA

Red:RRJ3ex-31.O8.2018 - pr PMB Oa SEP 21)ja
hHpJĺpmb.ro/institutiiJpńmariaIđi ectÉuŕ(oiëiWavizearbori_in_consoItareĺavize_artorijn_consuItare.php, pe data de

Rd Rpnin Ftiçahpta nr 47. cod nostal 05I3. sector 5. Bucuíest, România ScZ'%A wl
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
lgls 2flISiABÄDPIM ÎMPPEUNA

10. SEP 201b
CĂ TRE

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. 13 A — Preedinte aI asociaţiei de proprietari
DI. -

B-dul Lacul Tei nr. 109, Sector 2

Referitor Ia- adresa dvs. 11539/09.07.2018, inrbgistrată Ia P.M.B cu nr.
1642207/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6391/13.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare e-iti7áiIul d-Iui privind emiterea aizüIűi de specialitate de
intervenţie asuprtriIor situaţi în spaţiul verde aferent blocului .iE-din B-dul Lacul Tei
nr. 109, vă facen__‘iňscut că Ia verificarea efectuată pe teren în-itabie 06.11.2015, s-a
inventariat următoi-m—mäterial dendrologic pentru care în conformitaw n Lęgea nr. 24/2007
privind regIementi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul IoIhăţiIor, cu modificările
şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
SpaiuI verde spate bloc:

- 4 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 20-25cm, h 8-lOm - reducerea cu maxim % din volumul
coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriţor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul eta] 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 spaţfllor vęrzi pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în 5erioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-tóamnă) pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestőra (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int.

Q 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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.

Precizăm că administratorul Iegal 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 4 ex.

DIRECTOR EXECUTtt,
Simona-Mariana,

IIAUIJI <%fIĺLb ?
Il \kj ‘t'Ţ

Red:P.R./3ex-31 082018- prdJentu)iĘ fcst pJşätpe site-uI PMB 06pe data de

Nr. 6391í1642207/

Întocm!t
1fl$P,,J,RASCA

Bd. Regina EIiabsta nr. 47, ccd paştal 050013. sectar5, Bucureşti, Ramánia

ŢeI: 021.3055500
http://www.pmb ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
llg 201fl sÄnrD VZ2E•j'JÂ

Spre ştiinţă
D-na

10. SEE ZÜIÜ
CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2
Şoa'Electronicü nrA4, Sectorul 2

Nr. 6392/1642214/

Referitor Idresa dvs. nr. 11539/09.07.2018, înregistratăJa P.M.B cu nr
1642214/12.07.20tt$Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6392/13.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare e-rnaÍIuI d-nei privind emiterea ayizúkii de specialitate de
intervenţie asupraT rilor în aliniament situaţi În dreptul sediul Socjţnţii Alpha Leasing

(9 România IFN SA P ţa Gheorghe Cantacuzino nr. 6, vă facem cLJł*t că la verificarea
efectuată pe tereű ąLt de 06.11.2015, s-a inventariat următorul mţjJ dendrologic pentru
care în conformitalďcu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi adŕńĺHťskarea spaţiilor verzi
din intravilanul 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, şi ale
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Aliniament stradal — în dreputul imobflului nr. 6 din Piaţa Gheorghe Cantacuzino:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor, tără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de şarpante)

- 1 ex. TiIia sp. (tei) O 3Ocm, h 8m
- 1 ex. Aesculus hipppcastanum (castan) O 35cm, h lOm
Lucrările de toaletare avizate se vor executa contorm art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi 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) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int.
224), 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.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi
a persoanelor in zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, 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.

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

DIRECTOR EXECU%
Simona-Marianaff'JŮ4 %

.rnw.

Red P R i3ex 31 08 2018 pre ntul psţjxşţ site uI PMB
htlp:flwwwpmb.rc/institutii/prim rWd ctII?directla:ntědiu/avŕ2e_arbori_in_consultareiavize_arbori_in..consultare.php, pe data de

Întocmit
I s a PARASCA

8d. Regina Elisabeta nr. 47, ccd pcştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Rcmánia
TeI: 021.305 5500
hĽp.Uwww.pmbro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1
Direcţia de Mediu ‘

POMAN IA
1q18 2018 I sÂ2nÁTo]:M .EI'M

Nr. 661616666.41164328211643783/1 0. SEP 201b
CĂ TRE

ADMINISTRAJIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă
D-na

Referitor Ia e-mailul d-nei i adresa dvs. nr 11805/12.072018,
înregistrate ia P.M.B cu nr. 1643282/17.07.2018, 1643783/18.07.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr 6616/18.07.2018, respectiv 6666/19.07.2018, prin care ne solicitaţi emiterea
avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniament aferent imobilului

Q 14 din str. Episcop Ilarion, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
23.08.2018, s-a inventariat următorui materiai dendroiogic pentru care în conform]tate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucurefl, şi ale H.C.G.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de
aiiniament din Municipiul Bucureşti, avizăm
Toaletare;
Aíiniament stradal in dreptu! imobflului din str Episcop Iíarion:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-SOcm, h 10-14m — reducerea cu maxim % din
voiumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de frngere şi prăbuşire a ramurilor ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor i
degajarea firelor electrice stradaie.

Lucrăriie 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 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) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr.
de teiefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţii)or din
jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunuriior
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea 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 emiteńi.
To&etare - 2 ex.

DIRECTOR EXECU
Simona-Mariaw În tocmît

!D®PARASCA

site-uI PMB
IiuIavizearbori_in_consuItareiavize_arbariJnconsuItare.php ‚ pe data de ...&6..SE

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seaor 5, Bucureşti, Rcmânia
TeI: 021.305.55.00
ht(pi/'..pmb.ro





PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
TgI,3OIBISÁnSAFDOIMiMOOCUNA

ia SEP ZŰIb
CĂ TRE

ADMINISTRATIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. 1Electronicü nr.44, Sec torul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 446
Aleea Măgura Vulturului nr. 4, Sector 2
-0Ł

Referitor Ia e-rnaiFul d-iui ‚ înregistrat IRM.B cu nr.
1643322/17 072018 şi_iäbirecţia de Mediu cu nr 6617/18 072018, pńrFćare ne solicită
emiterea avizului de cp.itate de intervenţie asupra arborelui situat îň:şavoarea aferentă
blocului 446 din Aleea

_____

Vulturului nr. 4, vă facem cunoscut că Ia verifkä efectuată pe
teren în data de 21.uc..rii, s-a inventariat următorul material dendrokr... póntru care în
conformitate cu LegeaZ24I2007 privind reglementarea şi administrarea=4pţnIor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Parcare spate bloc 446 din Aleea Măgura Vulturului nr. 4, Iângă punct RADET, între locurfle de
paracrenr.3i4:

- 1 ex. Ailanthus altissima (1 als oţetar) O 25cm, h 8m - reducerea cu maxim % din
volumul coronamentului, în vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea
ramurilor uscate de Ia bază.

Lucrările de toaletare avizate se vor executa contorm 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
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 cë se poate
executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int.
224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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.

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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor IocatarUor.

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

DIRECTOIREXECUŢIŁÇ%\
Simona-Mariana p Întocmit

01
2&)

Red;P.Rj4ex.-31 .082018 - pr ntui viza fos site-ul PMB O 6. S EP 2 lř
hUpJ/tvw.pmb.ro/instiWtii/prim rialdi clii/directia_mediu/avize_arbori_iąconsultare/avize_arbori_in_consuliarephp, pe data de

Nr. 661711643322/

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Ţel: 021.305 55.00
httpi/www.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
Iç'I fllfl I SÄZBÁTOflM IMPEUNÁ

Nr. 8156/1653425/ -

CĂ TRE,
DI

2

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1653425/22.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8156/23.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia ásupra materialului dendrologic situat pe tďrenul
proprietate, conform Certificatului de Mostenitor nr, Act de Partaj cu
lncheiere de Autentificare nr. ‚ Act de Dezlipire cu Incheiere de
Autentificare nr. ‚ situat în os. Gherase nr.76, vă comunicăm că la

Q verificarea efectuată pe teren în data de 31.08.2016, 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),

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

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

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

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

Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări de

O defrişareltoaletare.
AiSnd în vedere că pe teren urmează să construiţi, vă comunicăm că potrivit

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

- certificat de atestare fiscală/ extras de carte funciară, să nu fie mai

prevederilor

arborilor ce

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

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

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

In urma analizărH documentaţiei Direcţia
prezentarea altor documente necesare emiterii avizului.

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cDd poştal 050013, 5ecţor 5, Bucureşti, Aomănia

TeI: 021.3055500
http://www.pmb.m

de Mediu poate solicita şi



2 ani de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simana-Mariana POPA

Întocmit: Ins Anişoara

6. SE
Red: P.AJ3 exJ04.09.2018
— prezentul aviz ato5t postat pe site- uI FMB.

pe data de

Bd, Regina Ešişateta nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Rcmánia

TeL: 021 105.55.00 int. 4016
hhp:flwww.pmb.ro

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

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

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de principiu va fi sancţionată
conform cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, arŁ4, Iit.b.

Prezentul aviz are termen de valabilitate
Eliminare vegetaţie spontană.

J



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

1 0. S EP 1üi —- — —

IOIS 2r,a I EÁBTM

CÄ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eíectronicü nr.44, Sectorui 2

(Str. Herta nr. 15, bLB29 — os. Pantelimon ‘. . bL4O4-405, Tabel XIX, Sectoruĺ 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.13815/14.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
•nr.1655932/30.082018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8480/31.08.2018, ‚ prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţeior şi
specificaţiei adreseí Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul XIX anexat (însoţit de fotografiiie aferente), situaţi pe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,

O privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările u)terioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrui plantaţiiior de aliniament avizăm
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — str. Drago Vodă.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Scm h=12m, afectează acoperiui imobilului -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate în vederea
evitărU producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.
Curte Grădinită - str. Oradea „í.21:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30-35cm h=10-llm- reducerea cu 1/3 din volumui
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăciniior a 8 ex. arbori uscate

Q din care 2 ex.arbori uscate 100%.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorui 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luändu-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiflor din jur şi a
reţeielor 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramuriior uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 38 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în în Iocaţiile unđe se execută defrişările
(aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul
nu permite plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare in vegetaţie
din sector, în primăvara - toamna anului 2018.

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 aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţH prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţHlor verzi,
fie pe pagina oficială de internel a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţh;

- informarea cetăţenilor, 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 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 đe specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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.
Toaletare —3 ex. arbori.
Defrişare - 8 ex.din care 2ex.uscate 100%.
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştUnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str Maior Coravu nr3O, bI.G3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9678/13.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634280/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5312.10/19.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului G3 din str. Maior Coravu nr.30, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 01.08.2018, 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 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:
SpaŞul verde faţă bloc situat în trotuar spre str.:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=1 1 m, situat în trotuar spre str. Gheorghe Sterian —

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta — parcare auto:

-6 ex. Acer sp. (arţar) O=15-2Ocm h=6-8m, lipite de gardul imobilului de Ia nr.7 din
str.Gheorghe Sterian - reducerea cu 1/2 din înălţimea coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate, in vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilör uscate, in
vederea evitărfl producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm), din care 1 ex. este bitulpinal O=35-4Ocm h=10-llm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=SOcm h=1 Om — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Spaţiuí verde spate bloc — parcare auto:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lQm

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=lOcm h=2m, uscat 800ĺo (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrärile avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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:
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- 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 aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiflor necesare p)antării de material
dendrologic tânăr

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ1 cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 teren,—.
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act J
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 înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 15 ex.arbori;
Defrişare - 2 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Piatra Mare nr.7, bI.7, sc.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634279/18.06.2013 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5313.3/1 9.06.201 8, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 7, sc.1 din aleea
Piatra Mare nr.7, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018,

Ç) 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 teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sa 1 — Iângă trotuar:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar cu
degajarea reţelelor aeriene stradale, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Rhus typhina sp. (oţetar ornamental) O=25cm h=5m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 —Iateral dreapta:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), multitulpinal h=6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi faţada blocului, precum şi eliminarea unui etaj
de ramuri în vederea ridicărfl coronamentului;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărh producerU de pagube

Q materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bíoc, sc.2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,cu degajarea corpului de iluminat strada!, Ia
următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 — lângă trotuar:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=4m - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc, sa3:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu cca.1,Em din I a ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocu!ui, eliminarea unui etaj de ramu, ridicării
coronamentului şi de9ajarea corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m.
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Spaţiul verde faă bloc, sc.3 — Iângă trotuar
-2 ex. Rhus typhina sp. (oţetar omamental) O=20-25cm h=2-3m - reducerea cu 1/2

din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar ‚ împiedică accesul pietonal.
-2 ex. Populus sp. (plop) O=5O-6Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerh de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiui verde spate bloc, sc. 1

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=lOm, format din două şarpante din care una
este uscată 100%, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu twnchiul.
Spaţiul verde spate bloc, sc.2:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=lBm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronameniului în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari -dimensiuni cu
ramuri uscate şi f rânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-2 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=20-25cm h=B-lOm — eliminarea ramurilor uscate din
coronamente;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbod:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=6-7m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=7m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Scm h=lOm, iipit de clădirea “Eiectrica" - reducerea cu 1/3

din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile şi degajarea corpurilor de iluminat public.
Spaţiul verde spate bloc, sc.3:

-6 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=8-1 1 m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=llm;
-3 ex. Populus sp. (plop) O=25-4Ocm h=16-18m - reducerea cu 112 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcińilor:
Spaţiul verde spate bloc, sc.3 (sc.C):

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lOcm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată).

Ancorare:
-1 ex. Thuja sp, bitulpinal — aducere Ia poziţia veńicală a arborelui.

Tuns gard viu:
-31 mI. Hibiscus sp.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 ait6 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 acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantăhi de material
dendrologic tânăr;

- ancorare — se va efectua o dată cu Iucrările de toaletare/defrişare;
- tuns gard viu — se va efectua o dată cu Iucrările de toaletare/defrişare.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei ucrăriIor, siguranţa bunurilor şi a persoaneor in zona operaţiunflor, 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.&M,B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,(‘3 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.

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 emiterfl.
Toaletare - 3ex.arborL
Defrişare - 3 ex., uscate 100%;

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marían PA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

11SEF 2011

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă
- Asociaţiei đe proprietari
Str Grigore Moisil nr.5, bI.7 bis, Sectorul 2

‘ľ!
:•::

ŔOMÂN IA
IOIS 238 I sÁeÂz-:u iMCELNA

Referitop ia adresa dvs., nr9677/13.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr
1634279/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5313.4/19.06.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 7 bis din str. Grigore Moisil nr.5,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul

Q material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţflior verzi din intraviianui iocaUtăţiior, 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:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta spre str Gheorghe Ţiţeica — parcare amenajată:

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărH producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele spech de arbori:

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-25cm h= 8-Ym, Iipite de clădirea invecinată;
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=9-1 Om, Iipite de clădirea invecinată.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), 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 al acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în .orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
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.

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.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 6 ex. arborL

Nr. 5313.4116342791

DIRECTOR EXECUEY,
Simona-Mariű#)bP'A,

Întocmit Inq. 7icoPi Anişoara

Red: P.A./3 exJDS09.2018
— prezentul aviz afost postat pe sile- ul PMB. /http:/Iwwwpmb.roľlnstitutii/primadaJdirectii/direclia mediu/avize arboh in consulţare/avizs artari in cons(areph fle data de
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Nr. 5313.5/1634279/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1ZSEF1U
CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Rovine nr.2, bl.51, sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634279/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5313.5/1 9.06.201 8, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitateCJ pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 51, sc.A din str.
Rovine nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 01.08.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=8m, acoperit de iederă - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — Iângă trotuar

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Albitzia sp. (arborele de mătase), bitulpinal h=8m - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.

Q Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bĺoc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lOcm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiu/ verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Pirus sativa (păr) O=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţfllor 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşlal 05G013, sector 5, Bucureşli, România
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr;

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărU unui climat
sănătos pentu 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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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 refacerea fondului vegetal,în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ1 cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019. O

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 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 verificăhi 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 blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 3 ex. arbori.
Oefrişare - 2 ex., uscate 100%;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inp.)Pricopi Anişoara

1O,SEF1ühi
Red: P.A./3 ex105.O9.2018
— prezentul aviz afost poslat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primada/directii/directia mediwavize aóoh in consullare/avize a,boh in consullarephp, pe data de
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Spre ştiinţă
-Dna
Şos. Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.83, bl.85, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9702/14.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1635466/21.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5453/22.06.2018, prin care transmiteţi

¶J spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 85 din
şos. Colentina nr.83, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
01.08.2018, 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 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 spate bloc:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc — Iângă trotuar

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinäte accentuat spre trotuar şi
carosabil, Ia următoarele specii de arbori:

O -6 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=6-7m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=1 5-2Ocm h=4-Sm
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-3Ocm h=6-9m;
-2 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=15-2Ocm h=5-7m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=llm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează faţada blocului;

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=10-lScm h=2-3m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-lex. Salix sp. (salcie) 0=SOcm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:

-7 ex. Acer sp. (arţar) 0=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre parcare auto.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 5453/16354661 i Sa
CA TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul2
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Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 28 ex.arbori;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN lA
IaIo-2oia SA.sÁr:PIM VEvJA

1ZSE?20k CĂTRE,
ĂDMINISTRAŢIA DOMENIULUI PURLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Făinari nr.2-4, bI.51, sc.C, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată Ia F.M.B cu nr.1636095/22.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5524.3/25.06.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizu!ui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 51, sc.c din str. Făinari nr.2-4, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

Q pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravflanul IocaHtăţflor, cu modilicările şi completările u)terioare 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 spate bloc, sc. C:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=8-lOm;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=25-35cm h=8-lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=Bm — reducerea ramurilor în vederea degajării

corpurilor de iluminat public;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=8m, înclinat spre clădirea «Punct Trafo" -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării
producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. $ectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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

Q (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul 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, in 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, in
xerocopie, Ia avizierul blocului saumntr-un Ioc vizibil, pentru înştHnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are t94ó labiIitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare—7ex. ĺĺ

DJRECTOR EXECUtŚ%ĐREC1'
Simona-Mariana P0 -

Red: P.A 13 ex.IO5
. Întocmit: InspscoPi Anişoara

— prezentul aviz atost p tat p site- uI PMS. “1http //www pmb ro/,nstltutnmpp ana/directilid,rectla mediu/av,ze arbnn n consukare/avize arbcri n ccnsultare pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Direcţia de Mediu •.

ROMAN IA
l9lfl 201S1SÁ0[34T301M ÎMPUNÁ

Nr. 5524.7/1636095/
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ion Berindei nr.9, bI. OD 20, sc.1 şi sc.2, Sectorul 2

.Referitor Ia adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1636095/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5524.7/25.06.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizulut de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului OD 20
sc.1 şi sc.2 din str. Ion Berindei nr.9, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în

Q data de 01.08.2018, 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 şi completădle ultehoare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - spaţiui verde faţă bloc, sc. 1.şi 2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitădi producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,Ia următoarele specU de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=35-55cm h=1 0-1 2m.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m- reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul ţ'erde faţă bloc, sc.1 — Iateral stânga:

Reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor în vederea regenerării i echilibrării,

Q la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=1 Om, înclinat 20° spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=25cm h=Bm, înclinat 20° spre trotuar şi carosabil;
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=45-BOcm h=12-14m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=45-SOcm h=14-16m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar cu degajarea reţelelor aeriene stradale.
Trotuar, sa2:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor în
vederea degajării reţelelor aeriene stradale.
Spaţiul spate bloc. sc. 1 şi sc.2 — parcare auto:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, Ia
următoarele specii de arbori;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=5m;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-25cm h=4-5m;
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=6-Sm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=7m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=4Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului

şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectareac
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 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 emiterii.
Toaletare—21 ex.

DIRECTO&EXECUTJV,
SimoşvYî% POPA

0
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Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.186, bl.212, sc.A, Sectorul 2
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 5606116366311
12, ç CĂ TRE,

ADMINIŚTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1636631/25.06.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.5606/26.06.2018, prin care transmiteţi spre soiuţionare cererea Asociaţiei de
propietari privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului 212, sc.A din şos. Mihai Bravu nr.186, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bioc:

Reducerea cu cca,.1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada
blocului, Ia următoarele specU de arbori:

-2 ex. Platanus sp. (platan) O=20-35cm h=5-1 1 m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=1 Om;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-3Ocm h=8-1 1 m.

Spaţiul verde spate bíoc:
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=llm - reducerea cu 1/3 din

volumul cöronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

Q nefavorabile;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2Ocm h=4m - reducerea cu cca,.1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,

Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (prun) O=l5cm h=4m;

-1 ex. Prunus persica (piersic) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=lScm h=4m.

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specüle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcăm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 eliminărfl ramurilor uscate şi fränte, operaţiune ce se poate executa in
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orice perioadă a anuui), evacuându-se masa emnoasă pentru a nu boca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeńene.

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

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 Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 11 ex.arborL
Igienizare.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-!!wf,ffi?OPA O
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMANIA

11111 2111 I SÄflBÂÎ3flIM MPPEUNÁ

Nr. 5669/1636733! ¶ 2. SEP ÎUIŁ
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicň nrA4, Sectorul 2

Str. ‚ Sectorui 2,
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Vidin nr.1, bl. L.5, sc.2, Sectorul 2

înregistrată Ia P.M.B cu nr.
Mediu cu nr.5669/27.06.2018, prin care soiicită
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
următorul material dendrologic pentru care, în

nd reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:

..

• ...•...
•2 •..

-. :•
. •

•..e

Spre ştUnţă:
-121

O Referitor ia adresa d-Iui
1636733/26.06.2018 şi Ia Direcţia de
emiterea avizului de specialitate pentru
aferent blocului L.5 din str. Vidin nr.1, vă
data de 01.08.2018, s-a inventariat
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privi
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările
privind Normele de protecţie a spaţiilor
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-lex.Jugians sp. (nuc) O=3Ocm h=12m — prezintă treimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eľminarea ramurilor uscate, În
vedereá evitării producerii de pagube materiale sau accidënte prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=1 1 m.
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate din
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m - reducerea cu

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar.
Spaţiuĺ verde faţă bloc, Iateral dreapta — parcare auto:

-1 ex. Jugians sp. (nuc) O=4Ocm h=12m - inclusiv eliminarea
vederea ridicărfl coronamentului;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=7m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului.
Spaţiuí verde faţă bĺoc, Iatera/ stânga:

-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-25cm h=6-7m;
-1 ex. Uimus sp. (uim) O=3Ocm h=12m;
-lex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=Bm, inclusiv reducerea ramurilor în

vederea degajării corpului de iluminat public;
-lex. Celtis sp. (sâmbovină) O=2Ocm h=4m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramuriior înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesui pietonal.

1/2 din Iungimea
coronament;

1/2 din Iungimea

unui etaj de ramuri în

Bd. Aegina Sisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşb, România
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SpaiuI verde spate bloc:
-lex. Populus sp. (plop) O=55cm h=lBm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitărH producerU 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 avänd Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=8m - reducerea cu cca.1,5m din iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=sOcm h=12m
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=Bm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=9m.

Igienizare:
- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-Scm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul bIocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 16 ex.arbori.
Igienizare.

DIŞ*TOR E*$CUTIV,
SrnpitnFMwfigpę\FOPA
j nrn'

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

lU5p ?ÜIh
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191820181 SÁOBATOOIM IMPOEUNÂ

Nr. 5811, 4685/1637714, 1630318
12. SEEc1ĂJRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Zambilă Ioniţă nr.4, bI.7D, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei i a dvs., nr.8522129.05.2018, înregistrate Ia F.M.B
cu nr.1637714/28.06.2018, 1630318/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5811/29.06.2018,
4685/05.06.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra

Q arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 7D din str. Zambilă Ioniţă nr.4, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, 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 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, sa C:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate
accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. D:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=4Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate
accentuat spre faţada blocului şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărH coronamentului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate
accentuat spre faţada blocului, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului şi
eliminarea drajonilor de la baza trunchiului;

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi

Q eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.D —parcare auto:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate
accentuat spre parcarea auto.
Spaţiul verde spate bloc, sc.B — parcare auto amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerü de pagube materiale sau accidente prin
trângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=20-cm h=8m, inclinat spre parcarea auto - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor i eliminarea ramurilor uscate.

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=18m - 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 lemnul de esenţă moale.
Spaţiui verde spate bloc, sa D:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

d. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05W1 3, sector 5, Bucureşti, România
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-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-20cm h=6-7m;
-1 ex. Maclură sp. (maclură) O=2Ocm h=7m.
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil, Ia următoarele

specfl de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=8m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=9m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=1 1 m.

Defrişarea şi extragerea râdăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 8:

-1 ex. Maclură sp.(maclură) O=2Ocm h=5m, dezrădăcinată, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire aaccidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din iur 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 Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arbDrilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcínílor se vor efectua pentru evitarea producerü de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ1 cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrárilor 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 verificărü în teren a plantărilor
in compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi 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, péntru inştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare - 16 ex.arbori
Defrişare - Í ex. dezră dăcŕnat

DIRECTOFĘţ)ÉMtĘIITWÇ4
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .3
Direcţia de Mediu .

ROMANIA
Wla2nlBiT3L

Nr. 581211638018/ 12 SE? 2Wh
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1638018/28.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5812/29.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Nada Florilor nr.1A (din jurul Dispensarului), vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 01.08.2018, 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 şi completările ulterioare şi

G H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Munřcipiului
Bucureşti, avizăm;
Toaletare;
Spaţiul verde

-
faţă Dispensar:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărh producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile,cu degajarea reţelelor aeriene la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm,
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=25cm h=Bm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h=8-lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor inclinate accentuat spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm, înclinat 15C spre trotuar — reducerea cu 1/2

din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea ramurilor uscate din
coronament.
Spaţiul verde faţă Dispensar — lateral dreapta, parcarę auto:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=8-lOm;
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) D=3Ocm h=1 1 m,

Q Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu ti afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
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.

Prezentui av)z are terme2 )bUitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 9
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Dna

Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1639037/03.072018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.5966/04.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din calea Floreasca nr246B, vă comunicăm că, in
contormitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completärile ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi şi H.C.G.M.B.

Q nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobĺ cu nr.2468:

-1 ex. Platanus acerifolia (platan) O=lOcm h=3m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr, de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţHlor 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 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu

Q balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înálţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 teren a plantărilor
in 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 emiterfl.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1:.%..:.::..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
- IeIs 2çla I sÁsr3rnM iMflENA

Nr. 5218116333711 13. SEP 2IL

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Eiectronicii nrA4, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2,

(PIantaţie de aliniament - str, Popa Soare Sectorul 2)

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1633371/14.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5218/15.06.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru inten'enţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str, Popa Soare i intersecţie cu str. Constantin Kiriţescu, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendro)ogic
pentw care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul
Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm;
A. Str. Popa Soare:
Toaletare:

Arborii necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate şi f rânte, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea unui etaj de
ramuri în vederea ridicărfl coronamntelor deoarece afectează faţada clădirilor şi reţelele
aeriene stradale, astfel:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr6:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Em — prezintă treimea superioară a coronamentului

Q uscată, eliminarea acesteia.
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr. 10:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=25cm h=lOm.
PIantaie de aliniament — imobile cu nr. 11-15:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-4Scm h=10-12m — prezintă treimea superioară a
coronamentelor uscată, eliminarea acestora.
Plantaţie de alinŕament — imobil cu nr 16:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-9m.
Plantaţie de alŕniament — imobil cu nr 18:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=Sm.
Plantaţie de afiniament — imobil cu nr3l:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm,- reducerea ramurilor, împiedică accesul
pietonal.
Piantaţie de aliniament — imobiI cu nr.34:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=9-1 Om.
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr35 şi imobfl cu nr37:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=8-lOm.
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Plantaţie de aliniament — imobil cu nr.39:
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=30-3Scm h=8-lOm.

Plantaţie de alinŕament — imobfl cu nr.48:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm.

Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.51 şi nr.53:
-2 ex. Platanus sp. (platan) O=1O-l5cm h=2-3m.

Plantaţie de aĺiniament — imobU cu nr.55:
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=7-8m.

Plantaţie de aliniament — imobU cu nr.56:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=Sm,

Plantaţie de aĺiniament — imobfl cu nr.57:
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=7-Bm.

Plantaţie de aliniament — imobil cu nr.60:
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=8-1 Om.

B. Piantaţie de aliniament- str, Popa Soare intersecţie cu str. Constantin Kiriţescu:
-1 ex. Platanus sp.(pIatan) O=2Qcm h=4m — reducerea ramurilor în vederea degajării

semnului de circulaţie „Interzis"
C. Str, Popa Soare cuprinsă între str.Constantin Kiriţescu i str. Traian:
Plantaţie de aliniament — nr.impare, predomină specia Acer sp. (aţar).
Plantaţie de aliniament — nr.pare, predomină specia Platanus sp. (platan).
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveeolelor:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr.6:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Bm, uscat 1 OO% (conform foto anexată).
Plantaţie de aíiniament — imobfl cu nr. 18:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Scm h=lOm, prezintă scorburi profunde pe trunchi, fără
aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.29:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=4Ocm h=8m, prezintă scorburi profunde pe trunchi, sistemul
radicular a dislocat pavajul trotuarului făcându-I impracticabil, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Plantaţie de aĺiniament — imobfl cu nr.52:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament — str Popa Soare intersecţie cu str Dr. Burghelea:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată),
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.58:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=6m, prezintă scorburi profunde pe trunchi, fără
aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aĺiniament — imobU cu nr.61:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Scm h=lOm, Iipsă ritidom pe tot trunchiul arborelui,
prezintă scorburi Ia inserţia arpanteIor, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Plantaţie de aliniament — imobÜ cu nr65C:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=Bm, uscat 1 00% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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, 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 al acestora (cu excepţia eflminării ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anu(ui);
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţHlor necesare plantărU 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 28
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 8 ex. în alveolele rimase Iibere, în
urma defrişării şi 20 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIaşi act
normativ.

Menţionăm că plantarea arborflor în cele două alveole Iibere existente în pĺantaţia
de aliniament în dreptul imobilului cu nr.57 se va efectua de către A.D.P. Sectorul 2,
administratorul Iegal aI terenulut

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 25 ex. arbori
Defrişare - 8 ex., din care 4 ex., uscate 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1910 71)151 Är:RÄT )1)IIĄ lw.pnruN

Nr.5313.211634279/ iz
I.ÂJEPLUW

CÄTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicÎi nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str., Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.9677/13.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634279/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5313.2/19.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str. Plantelor nr.71-75, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, s-a inventariatC3 următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament- imobU cu nr.71:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=l5cm h=3m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor śau a deteriorării construcţiilor 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaietare — 1 ex.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

——

IflIS?OIfl I SÁPSĂÎQPIM iMPEUNÂ

Nr. 5313.9116342791 13 SEP JUIuj

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr.6, bI.648, sc.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9677/13.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634279/18.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5313.9/19.06.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 64B din str. Herţa

Q nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a
inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, in 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:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=Sm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lOm.

Spre trotuar
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitădi producedi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri1 în cóndiţfl meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de ärbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=20-3Ocm h=8-lOm;

Q -1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm, inclusiv degajarea corpurilor de iluminat
public;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=4Ocm h=12m
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajtă:

- 6 ex. Populus sp. (plop) O=40-55cm h=16-18m- reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelorîn vederea evitărfl 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.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specUle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.3055500
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Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI 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 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 — 15 ex.arbori;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-ftąariana RQĘA
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Spre ştiinţă:
- DI
Str ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Luncşoara nr.2, bI.73, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.9969/18.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1636095/22.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5524.2/25.06.2018, prin transmiteţ spre soluţionare cererea d-Iui

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
CJ situaţí în spaţiul verde aferent blocului 73 din str Luncşoara nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea

efectuată pe teren, în data de 09.08.2018, 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 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 — iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specH de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=45cm h=12m
-1 ex. Morus sp. (dud) O=4Ocm h=12m, şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărfl

coronamentului.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, spre trotuar

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi eliminarea
ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specii de arbori:

-g ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (taIs oţetar) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=8m.

Spaţŕu! verde !ăngă bloc:
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilDr înclinate accentuat spre taţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=5m.

Spaţiu! verde spate b!oc — parcare auto:
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=7m, înclinat - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus altissima
(oţetar), Robinia sp. (salcâm), Frunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m, prezintă scorbură profundă pe trunchi pe cca.h 2m,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=Bm, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=6m, inclinat accentuat spre trotuar şi carosabil,

dezrădăcinat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — Iaterai dreapta, spre trotuar

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde Iângă bloc:

-1 ex. trunchi fără coronament (łiliac) O=lOcm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiřlor 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-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului);

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu
cetăţeni şi a condiţHlor optime de dezvotare a maîerialului dendrologic rămas;

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneor în zona operaţiunilor, respectarea prevederior 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.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediulut conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 16 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi mnălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, înj
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 - 20 ex.arborL
Defrişare - 6 ex., din care 4 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTItN,
Simona-Mariana POPA
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Nr. 5939.211639113! 13, SEF 20w
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Cremeniţa nr.4, bI.B, sc.A, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.11032/02.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1639113/03.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5939.2/04.07.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B din str.

Í Cremeniţa nr.4, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018,
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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-lex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m — reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

Eliminarea ramurilor uscate din coronamente, la următoarele specii de arbori:
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=9m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm

Spaţiul verde faţă bĺoc, sc.A — spre trotuar:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică

äccesul pietonal, următoarele specii de arbori:
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=2Ocm h=5m;

Q -3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=20-25cm h=6-8m.
-lex. Robinia sp. (salcâm) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A, Iateral stânga — parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitărU producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=8-1 1 m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=1 1 m.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cođ poştal 050013, şeclars, Bucureşb, Ramănia

TeI: 021.3055500
http://www,pmbro



Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 15 ex.arbori;
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marana PÇRĄ

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
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Direcţia de Mediu .

ROMANIA
i fl li nGrz;M MDPEUNÁ

Nr.7264.7ĺ16475571 j3 er.cP LU:. CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nrA4, Sec torul 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr.56, bI.38B, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1647557/31.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7264.7/01.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate

Q pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 38B din şos.
Ştefan ceI Mare nr.56, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
22.08.2018, 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 şi completările ultąrioare 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 bíoc, sc.8:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramuriłor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile
Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m — reducerea ramurilor în vederea
degajării corpului de iluminat public strädal.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Q
Spaţiul verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua 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 Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehno!ogiei de specialítate privind execuţia toaletărilor şi

Bd. Regfna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Decţia 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
no rmativ.

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 locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare — 1 ex.arbore.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Spre ştiinţă
-01
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CA TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Ş 05. I Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12685/25.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1647534/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7258/01.08.2018, prin care transmiteti
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din şos. Andronache nr.35A, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat

(3 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:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.35A:

-1 ex. Fraxinus (frasin) O3Ocm h=lOm, prezintă treimea superioară a coronamentului
uscată, eliminarea acesteia şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărU
coronamentului, afectează acoperişul imobilelor de Ia nr.35 şi nr.35A.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 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 echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă ä anului), evacuändu-se masa Iemnoasă pentru á nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a

Q reţelelor aeriene.
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.
Toaietare — 1 ex.

Întocmit: In . Pricopi Anişoara

Red: PA/3 ex106.09.2018
— prezentul aviz atost postat pe site- ul FMB. ‚ 1. SEP źuhttp:/www.pmb.ro/institutii/crimariaJdirectiiidirectia mediwavize arboh in consultare/avize arbcń in cansultare.oho, pe data de
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Str. Sectorul 2

Reteritor la adresa d-iui ‚ nregistrată la P.M.B cu nr. 1648278/01.08.2018 şi la Direcţia de
Mediu cu nr.7306/02.08.2018, prin care solicită emiterea avizplui de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în aliniamentul din str. Aurel Vlaicu nr.75, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data da 22.08.2018, s-a inventahat 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, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de 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:
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
In trotuar — imobfl cu nr. 75:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oletar) O=2Ocm h=7m, situat în trotuar, răsărit spontan, lipit de gard,
sistemul radicular a fisurat asfaltul din trotuar, făcându-l impracticabil, pericol de prăbuşire (conform toto
anexată).
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.79:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr.

de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, 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 şi creăndu-se condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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 tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicándu-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzätoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării şi 6 ex., în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare contorm 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, in 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.
Defrişare — 2 ex., din 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTiV,r;
Simona-Maria,ţa. POPA

Inlocmit: Ipp. Pricopi Anişoara
ť Ţťţl!JgĎ'U )) cţJJ( /
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Referitor Ia adresa d-Iui
‚ inregistrată a P.M.B cu nr:

1649348/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7533/07.08.2018, prin care soiicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului 77
din şos. Ştefan ceI Mare nr.234, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren1 în data de
22.08.20181 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
modiiicările 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:
Spaţiuĺ verde spa te bloc:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=14m, înclinat spre trotuar şi carosabil, situat Ia o distanţă
de cca.,4m faţă de reţeaua de canalizare - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi
ehminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şt prăbuşirea de ramuri, cu degajarea corpului de iluminat stradal, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89,
int. 224), 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 Municipiuiui Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de 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.

Petentul în calitate de presedinte Asociatie de proprietari are obiigaţia, ca imediat după
primirea avizului să iI afişeze, în xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru
înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 1 ex. arbore.

Întocmit Ins . ricopi Anişoara

Red: PAJ3 ex.106.09.2018
— prezentul aviz aĺost postal pa sifě uI PMB. Ľ,
http://www.pmb.rn/institutii/pdmada/directii/directia mediu/avize aóod n consultare/avize arbori in consultare.phn, oe data de
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Nr. 7595/1649888! 13. SEP żWd CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Piaţa Pache Protopopescu nr.1 1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de propńetari, înregistrată Ia PM.B cu nr
1649888/07.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7595/08.08.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
piaţa Pache Protopopescu nr.1 1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 22.08.2018, 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 modificăriie şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfle cu nr. 11 şi nr. 13:

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-5Ocm h=12-14 — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveoleior:
Plantaţie de aliniament — piaţa Pache Protopopescu intersecţŕa cu str. Sfântul Ştefan (fostul
Restaurant “Izvorul Rece"):

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=50-55cm h=12-14m, uscate 100% (conform foto anexată).
Plantaţie de ahniament faţă - Părculeţ:

-2 ex. Ulmus śp. (ulm) O=20-35cm h=8-lOm, uscate 100% (conförm foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

Q 021/252,77.39, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru & 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.5 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 acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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 la
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sectDr 5, Bucureşti, Rcmăna

TeI: 021.30555.00
htIpJ/www.pmb.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării 4 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveolele rămase libere în urma
defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 — 4 ex.arbort
Defrişare - 4 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Marîana POPA

Întocmit: Insp. p îcopi Anişoara

Red: P.A13 ex.0609 2018
— prezentul aviz afast postat pe site- uI PMĐ.
httn:J/www.nmb.mhnstituţii/primaria/direćűiidireçţia mediu/avize aóoń in consulta,&pvţze wbod In cansultarephn, ne data de
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CĂ TRE,
Direcţia Generală pentru A dministrarea

Patrimoniului Imobfliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Şcoala Gimnazială “Iancului"
B-dul Pache Protopopescu nr.50, Sectorul 2

Referitor a adresa dvs., nr.3337/07.08.2018, înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1651170/10.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7797/1 3.08.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea ŞcoIH Gimnaziale « Iancului » privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.50 din b-dul Pache Protopopescu, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, 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 modiĺicările şi competăriIe u)terioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Curte şcoală:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Fraxinus sp. (Irasin) O=35cm h=lOm;
-1 ex. TiIia sp. (tei) O=4Ocm h=12m;
-2 ex. Morus sp. (dud), multitulpinali h=12m, inclusiv degajarea corpurilor de iluminat

public;

stradale;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=14m, inclusiv degajarea reţelelor aeriene

-1 ex. Tilia sp.. (tei) O=3Ocm h=8m- eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării
coronamentului.

Lucrările avizate se vor executa prin gra administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborh, conform arŁ6 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-tcamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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.
ToaJetare — 6 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari n PQp4j3;u[W\

Întocmit InycoiAnioara

bttp://www.pmb.ro/institu /odm a/drrectfl/directip meJávjze atod in consullare/avize a,tori in consuţtare.phn, pe$ł'aV J 1
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ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari Bi, L 13 B
B-dul Basarabia nr 116, Sector 2
- Asociaţia de proprietari BI, L 13 A
B-dul Basarabia nr 114, Sector 2
• D-na

Referitor ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr
1641174/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6246/11.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizuiui de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiui verde
aferent blocului L 13 B din B-dul Basarabia nr. 116, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 17.07.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit
H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc L 13 B din B-dul Basarabia nr 116:

Reducerea cu maxim % din volumui coronamentelor, în vederea eflminărfl riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabiie, cu apiicarea Iucrăriior de
echiiibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

Q ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45-5Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) e 45cm, h 1 Om

- în aiiniament:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eiiminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echiiibrare a coronamenteior, eiiminarea ramuriior uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramuriie tinere de ia baza acestora (primul etaj de şarpante) i degajarea firelor electrice
stradale:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e 30-5Ocm, h 7-16m
- 2 ex. Populus sp. (plop) e 50-6Ocm, h 14-16m

Spaţiul verde spate bloc L 13 B din B-dui Basarabia nr. 116, stânga acces scară:
Reducerea cu maxim % din voiumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e 40-5Ocm, h lOm

Nr. 624611641174/
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- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 25cm, h 7m, înclinaţi 45° către accesul în scară
Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform ar[. 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 (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) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89 int. 224), 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 constwcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze,
în copie, 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 - 9 ex

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mpriana POPA

kv Întocmit
Insp.Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;;1.Ç%.:...
Direcţia de Mediu

.

POMANIA
I iia 2cflR SAPBÁTORIM IMPEUNÁ

14. SEP 1u

CĂ TRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. Y 2
Str. Ciurea nr. 14, Sector 2

Q Referitor Ia adresa e-mailul d-nei ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1642092/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6397/13.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului Y 2 din str. Ciurea nr. 14, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 23.08.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei
spontane cu O 2-5cm 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, în vederea eliminării riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

Q
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurfle tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 3 Ailanthus altissima (fals oţetar) e 20-25cm, h 8-lOm
- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 15-25cm, h 10-12m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 1 5cm, h 8m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 4Ocm, h 1 4m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) O 10-25cm, h 10-12m, lex. bitulpinal
- 1 ex. Pinus sp. (pin) O l5cm, h 8m — reducerea ramurilor care afectează faţada

blocului i aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului
- eliminarea Iianei Hedera helix (iedera), de pe trunchiul arborŕlor.

Spaţiuí verde spate bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei

spontane cu O 2-5cm şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza trunchiurilor arborilor conform art. 1
din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurareta îngrădirii, salubrizărfl şi
igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în ved ěaeIĺniihării riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aíIigIucjiIor de echilibrare a
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coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 8m
- 11 ex. Tilia sp. (tei) ® 25-5Ocm, h 8-14m
- 4 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) e i 0-25cm, h Bm, 1 ex. bitulpinal

- 3 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 20-25cm, h 6-7m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 2Ocm, h 12m
- 2 ex. Abies sp. (brad) e 15-25cm, h 12-14m — aliminarea ramurilor uscate i

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara E:

- i ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 1Dm, uscat 100%
Spaţiul verde spate bloc scara E:

- i ex. Fraxinus sp. (frasin) O i 5cm, h 5m, uscat 90%
Spaţiul verde spate bloc stânga acces scara B:

- ‘1 ex. Pinus sp. (pin) e lOcm, bitulpinal, h 4m, uscat 100%
Tăieri de întreţinere:

- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia gardul viu din juml blocului, prin eliminarea
ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu % până Ia % din Iungimea ramurilor tinere în
vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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, asťel

- 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 pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu fl afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anului).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor in 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 arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 3ex. arbori tineri cu balot de
pamant, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum 7cm) şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de uUlităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anunul 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
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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 aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 42 ex.
Deťrişare - 3 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXECUT1V,
Simona-Maria a POPA

VI1Dlu )
%flidlO
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IoxaARASCA
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Red:P.R/4ex.-1O.092018 - prezenlul aviz a fast postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
1918 SÂaÂICM IMPEu4Ä

14, SEP 1u;t

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12031/16.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643787/18.07,2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6669/19.07.2018 prin care solicitaţi
‚tăierea viţei de vie° situată în spaţiul verde din str. Chopin nr. 15, scara B, sector 2, Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 23.08.2018, s-au constatat următoarele

- existenţa unei Iiane aparţinând speciei Vitis vinifera (viţă de vie) dezvoitată pe
faţada blocuiui i pe un suport metalic, care urmează să fĺe dezafectat conform Dispoziţiei
nr. 875/26.04.2018, emisă de către Primăria sectowlui 2, până Ia etajul 2 (invadează
peretele din partea dreaptă a scării B).

Faţă de cele constatate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, 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 Bucureşti, avizăm: I

- Tăieri de recepare pentru exemplawl Vitis vinifera (viţă de vie) prin îndepărtarea
întregii părţi a Iianei care afectează vizibil faţada blocului din str. Chopin nr. 15.

Lucrările de recepare avizate, se vor executa în perioada de repaus vegetativ a
Iianei (primavara-toamna) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224),
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţfllor din jur.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Recepare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Q Simona-Mariapa POPA

1/11 Ü IAIŞK

‚

Intocmit:1 Ş43oą I7ASCA

Nr. 6669/1643787!

Red: P.R/2ex./O7.09.20W - prezeniul aviz a fDst postat pe site-uI PMB
pe data de............Ĺ.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

14.SEP2Ü CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectroniciÎ nr.44, Sectorul 2
Spre ştünţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Şos. Pantelimon nr293, bI.1, Sectorul 2

ROMÂNIA
1916 7019 s&ODATÖŘ'M IMPPEUNÁ

Referitor Ia adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1647557/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7264.3/01.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1 din şos.
Pantelimon nr.293, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
22.08.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. B:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m, format din două şarpante din care una
este uscată 100%, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030cm h8m - eüminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului, împiedică accesul pietonal;

-1 ex. Gleditschia sp.(glădiţă) 030cm hlOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
SpaţiuI verde spate bloc:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-35cm h8-llm -reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 in condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Tilia sp. (tei) ®=2Ocm h6m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=4m — reducerea ramurilor în vederea degajărü
corpurilor de iluminat public.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto amenajată:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) 030-35cm h=10-12m -reducerea cu 1/3 din
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
nefavorabile.
Tuns gard viu, sc.A:

-10 mI Ulmus sp.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpauI verde spate bloc:

-1 ex. Robinia sp.
Lucrările avizate

021/252.77.89, int. 224),

Nr. 7264.3116475571

o
volumul
pagube

meteo

(salcâm) 020cm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
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Iuăndu-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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

- tuns gard viu, se va efectua odată cu Iucrările de toaletare/defrişare.
- deMşarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerü de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţHlor necesare plantărfl de materiai
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunudlor 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiui verde aferent biocuiui, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui 2018, primăvara anului 2019

La finalizarea lucrăńior de plantare conform art.9 aiin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dírecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriřicării în teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afĺşeze,
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 emiterü.
Toaletare — 12 ex.
Defrişare - 1 ex., uscat 100%;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
1918 2C6 Aitn M MP;?E1n.Á

Nr:7264.8116475571
14. SEF 1ü

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Radovanu nr.5, bI.41, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1647557/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7264.8/01.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 41 din str. Radovanu nr.5,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.08.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformštate cu Legea nr. 2412007, privind
reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.R. nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Părculeţ:

-2 ex. Salix sp. (salcie) O=25-3Ocm h=8-1 Om — reducerea ramurilor în vederea
degajării reţelelor aeriene stradale.
Spaţiu! verde faţă bloc — parcare auto amenajată:

-4 ex. Populus sp. (plop) O=35-SOcm h18-19m - reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiuĺ verde faţă bloc, sc. 1:

-1 ex. Acer sp. (arţar) e=2Ocm h=3m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h12m.
Spau1 verde faţă bloc, sc. 3:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm hlOm
-1 ex. Rhus typhina sp. (oţetar omamental) O=2Ocm h3m, înclinat spre trotuar —

reducerea cu 1/2 din înălţime în vederea regenerării şi echilibrării arborelui;
Reducerea cu 1/2 din înălţime in vederea regenerărh şi echilibrării arborilor, Ia

următoarele specii de arbori:
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 025-3Ocm h8-lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm hlOm.
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Spaţiul verde faţă bioc, sc.3, lateral dreapta — parcare auto amenajată:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, prezintă o şarpantă înclinată 200 spre

parcarea auto, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul;
-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e=2o-25cm h6-7m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h8-llm, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri

în vederea ridicărH coronamentelor.
Spaţiui verde spate bloc — spre trotuar

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor Tnclinate accentuat spre trotuar1 la
următoarele specii de arbori:

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020-25cm h=4-5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 025cm h=5m.
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030cm hlQm;
-3 ex. Juglans sp. (nuc) O=20-3Ocm h=8-lOm;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, Ia

următoarele specfl de arbori:
-1 ex. Prunus persica (piersic) O=2Ocm h=3m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 025cm h3m;
-4 ex. Populus sp. (plop) 040-45cm h=18-19m - reducerea cu 1/2 din volumul

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

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h12m,— reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

orientate accentuat spre trotuar şi carosabil,împiedică accesul pietonal i auto
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) 020-3Ocm h=8-1 Om - înclinat accentuat spre trotuar şi

carosabil- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evităhi producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuń, în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h3m5, înclinat spre trotuar — reducerea
cu 1/2 din Iungimea ramurilor orientate accentuat spre trotuar.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc —Iateral stânga părculeţ:

-1 ex. Salix sp. (salcie) 020cm h3m, uscat 100% (conform foto anexată),
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş), bitulpinal h=4m, uscat 80% (conform foto anexată).
-1 ex. trunchi fără coronament O=lOcm h2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde spate bloc — spre trotuar
-1 ex. trunchi fără coronament O=lOcm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.DP. Sectorul 2 (nr. de telefon Q
021/252.77.89, int. 224), 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, 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-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- đefrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţHlor necesare plantării de material
dendrologtc tânăr
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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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţt pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării 4 ex.
arbori tineri cu balot đe pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, În prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI aflşeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau Într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabiUtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaielare — 41 ex.
Defrişare - 4 ex,, uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria a POPA

ŕ' iI

Întocmit: Ins . Pricopi Anişoara

Red. P4/3 ex1O092a18 2 Sfp -
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nrA4, Sectorul 2

(Str. Berechet' — sir. Badea Cârţan i Sectorui 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.13160/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1650624/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7741/10.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat XV (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale K.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 şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 7 ex. arbori uscate
din care 6 ex. arbori uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerH de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţHlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensárea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 12 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii
verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite
plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, 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 de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

O verificării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţH prealabile punerü în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţH.

Nr.7741116506241
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Menţionăm că exístenţa neconformităţílor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz đe specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normete de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Vă comunicăm că, pentru arborü situaţi în str. Avrig nr.35, bI.441 (.şi nu în str.
Ritmului nr.2 cum reiese din tabeQ, Direcţia de Mediu a emis avizul cu nr.4936/08.08.2018,
(privind toaletarea a 7ex. arbori şi defrişarea a 7 ex. arbori uscate 100%) i pentru str. Erou
Fioruţă Ion nr.51 Direcţia de Mediu a emis avizulcu nr.7727/27.08.2018, (privind defrişarea
unui ex. arbore ) care are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emi[erii.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Deĺrişare - 7 ex., din care 6 ex. uscate 8O-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- ariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopî Anişoara

o

1Z SE 2W
Red: P.A13 ex.hO092018
— prezentul aviz afost postat pe sita- uI PMB.
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PURLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Str. OIari — .Şos. Colentina ‚ aliniament,Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.14790/31.08.2018, înregistrată Ia PM.B cu
nr.1658078106.09.2016 şi ta Direcţia de Mediu cu nr.5751107.09.2018, ‚ prin care soticitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţeior şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi aie 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 şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrui plantaţiilor de aiiniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăciniior a 4 ex. arbori uscate
din care 2 ex.arbori uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerH de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de materiai dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detehorarea construcţülor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în iocaţiile unde se execută defri$rile (aliniamente/spaţii
verzi aferente blocurilor/Iocuhlor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite
plantarea tuturor arbońlor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La flnalizarea Iucrăhlor 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, in vederea

Q verificărh în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina ořicială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina ořicială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţü.

Nr.8781/1658078/
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 4 ex., din care 2 ex. uscaie 100%.

Întocmit: Insp ricopi Anişoara

12 iţ .‘;.
Red: P.A33 ex ttO.09.2018
— prezentul aviz afost pcstal pe s*e- uI PMB.

pe data de

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de speciaiitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţfllor

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.15337/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659760/12.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8982/13.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiiie aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţflior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare HCGMR nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradaie din cadrul piantaţhlor de aliniament, avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 12 ex. arbori în
declin biologic avansat, din care 11 ex. arbori uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentw plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire1a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior sau reţelęlor aeriene din jur.

Pentru refacerea fonduiui vegetal, în compensarea arboriIor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a 17 ex. arbori

tineri cu balot de pămănt, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrkşărüe (aiiniamente/spaţii
verzi aferente biocurilor/Iocuńlor de joacă/alveoie parcare, parcud). Dacă spaţiul nu permite
plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot pianta în zone deficitare in vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de piantare, 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 cadrui P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor apflca sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obhgaţii prealabile punerh în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice

şi de decizia fiecărei instituţfl;
- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oicială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Nr.8982 116597601
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va i sancţionată arŁ4, Iit.b
din Anexa 1 Ia H.CGM.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 emiterfl.
Deĺrişare - 12 ex. erbori din care 11 ex. uscaie 100%.

DIRECTOR EKECVTIV,
Simona-Marian ęOPA

ţDE

i

Întocmit: Insp Pricopi Anişoara

Red: P413 exJl4.09.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
fll ZOISISAPSĄIORM rkĄcęuNÄ

201 SEP 2OU
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari — preedinte asociaţie dI Popescu Tudor
Str Făinari nr22, bi.55, sc.1, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr. 11032102.07.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1639113/03.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5939.7/04.07.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui Popescu Tudor preedinte Asociaţie privind emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui 55
din str. Făinari nr.22, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
09.08.2018, 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 modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteioď şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează faţada blocului, Ia următoarele specü de
arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) =30cm hlOm.
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=2Ocm h=4m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h4-Sm.

Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:
-1 ex. Aiianthus altissima (fais oţetar) O=2Ocm h9m.
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre parcarea auto, Ia

următoareie spech de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2ocm h=4m;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=l5cm h=4m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) 035-4Ocm h=8-llm reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor înciinate accentuat spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), trunchi fără coronament 015cm h=3m, uscat 100%
(conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h4m, prezintă ciuperci saprofite, pe trunchi,
în declin biologic,(conform foto anexată).

Nr. 5939.7116391131

Bd. Regia ElabeIa nr 47, cod poştal 050013, secla5. Bucuieşti. ROmkIE
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Tuns gard viu:
-20 mI. Spireea sp.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeieior aeriene, astfel:

- toaletarea 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare piantării de material
dendrologic tänăr;

- tuns gard viu — se va efectua odată cu Iucrările de toaletare/defrişare.
Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnoiogiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişăriior, 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 mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arboriior avizaţi pentru defhşare, aveţi obligaţia piantării 7 ex.
arbori tineri cu baiot de pământ, cu diametrul minimum Ycm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocului, in prima
perioadă optimă de piantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü in teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înflinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare - 9 ex.arbori.
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. uscat 100%;

DIRECTOR EKECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: I p. Pflcopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘!l:.;:%..::.:..
Direcţia de Mediu

POMANIA
19l8 2018 SÄPBATCPJM PSPPEUNÁ

20. SE 2Ü1
CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
D-na — solicită ridicarea exemplarului de Ia registratura
PMB

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1642966/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6536/17.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde Iateral
dreapta aferent imobiiului nr, 27 din str. Amiral Ioan Murgescu, vă facem cunoscut că ia
veriflcarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaUilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completăriie ulterioare
şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Toaletare
SpaŞuI verde Iateral dreapta imobflului din str. Amiral Ioan Murgescu nr. 27:

RedLşcerea cu maxim 1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada imobiluiui i
reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul imobilului (acoperiuIui), în vederea eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare a coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se eiimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Morus sp. (dud) O l5cm, h 8m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 10-12m
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
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 anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int.
224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 ań. 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 EXECUTIV,.
Simona-Mariana POPA Intocmît

ľARASCA
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Direcţia de Mediu ...

ROMANIA
1918 2O1 I sÄnBÁmnLM IMPnSUNÁ

20, SEP 2Uk
CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 35 A
Str. Biserica Mărcuţa nr. 3, Sector 2
- D-na

Referitor Ia e-mailul d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643325/17.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6618/18.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în vecinătatea
imobilului nr 1 din str. Biserica Mărcuţa nr. 1, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 04.09.2018, 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 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:
Spaţiul verde spate bloc 35 A din str Biserica Mărcuţa nr. 3, în parcare:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 6Ocm, h 14m
- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 20-3Ocm, h 8-12m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 35 A din str. Biserica Mărcuţa nr. 3, în parcare:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lScm, h 8m, uscat 85%, scorbură deschisă pe toată Iungime
trunchiului, Iipsă cilindru central

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvară-toamnă) pentru a nu ři 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.

Nr. 661811643325/
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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. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) şi
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 — primăvara anului 2019.

La Finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveU
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren a
plantărilor în compensare. ĺn 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 copie, 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 - 6 ex.
Defrişare - 1 ex. uscat 85%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit
L Insp.RoxanaPARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ‘,

ROMAN IA
I9)B ZOl B SĄPBAmPIM MPPFUNÂ

20. SEP 201b
CĂTRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia đe proprietari BI. 13
Str. Ceaikovski nr 13, Sector 2
- D-na

Referitor Ia e-mailul d-nei ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr
1644500/19.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6763/20.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 13 din str. Ceaikovski nr 13, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată
pe teren în data de 04.09.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc: i

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei
spontane cu e 2-5cm 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, in vederea eliminării riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e i Scm, h 8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 35cm, h 10-12m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35-45cm, h 10-12m, iex. bitulpinal
- 5 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 1 5cm, h 6-8m
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O l5cm, h 6m
- 1 ex. Tecoma sp., Iiană — eliminarea uscăturilor şi reducerea Iăstarilor care

afectează geamurile — in dreptul scării B
Lateral dreapta bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăńlor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de ía baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e SOcm, h 12-14m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e lOcm, h 8m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) e 10-3Ocm, h 7-12m, lex. bitulpinal pe trotuar Ia Iimita

gard u Iu i
- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) e i 5-3Ocm, h 8m, 1 ex. bitulpinal

I;-.. I
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Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc stânga acces scara B:

- 1 ex. arbore e 2Ocm, h 10m, uscat 100%
Tăieri de întreţinere:

- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea
ramuriior bătrâne şi degarnisite, scuńatrea cu % până Ia % din Iungimea ramurilor tinere in
vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.39 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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 reţeIelor 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 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).

- igienizarea zonei se va executa, in vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind NormeIe de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi
înălţime corespunzătoare diametrului in 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 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţ
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 aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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 emiteńi.
Toaĺetare - 20 ex. arboń şi lex. Iiană
Defrişare - 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marirn,a POPA fntocmit

Inp,Rys'PARASCA

I7SEP.
Red:P.Ri4ex.-12.O9.2018 - (eui ayiztřost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1916 ŹDIR SÄnBATOÍNM iMPQEUNA

2i SE 2ü
CĂTRE

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 52
Aleea Cenuseresei nr 2, Sector 2
- D-na

Referitor Ia e-mailul d-nei ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1644571/20.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6799/23.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 52 din Aleea Cenuseresei nr 2, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 04.09.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei
spontane cu O 2-Scm şi a Iăstarilor lacomi 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, în vederea eliminării riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 6-7m, lex. multitulpinal
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 2Ocm, h 8m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 3-1 Om

Lateral dreapta bloc:
- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 1 Scm, h 8m - reducerea cu maxim % din

volumul coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante).
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 10-12m
- 2 ex. Juglans nigra (nuc) O 20-3Ocm, h 8-lOm
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-25cm, h 8-lOm - eliminarea drajonilor

IłĐ= I

Nr. 6799/1644571/
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- 3 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) 2$ 1O-l5cm, h 6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 2Ocm, h 8-1 Om
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 1 5cm, h 7m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Lateraĺ dreapta bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 2$ 2Ocm, h 8m — uscat 90%
Spaţiul verde spate bloc, dreapta acces scară:

- 1 ex. arbore e l5cm, h 7m — uscat 100%
Tăieri de mntreţinere:

- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea
ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu % până Ia % din Iungimea ramurilor tinere în
vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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, astĺel:

- 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 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).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, 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 spaţiul verde aferent
blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verifîcării în teren a
plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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.
Toa/etare - 21 ex.
Defńşare - 2 ex. uscate 90-100%

DIRECTOR EXĘCUTIV,
Simona-Ma'iana PÖPA Întocmit

17, SEP InsaRASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŔOMÂNIA
lqlo 2oIe I SÁPBÁTOq.M IMPEUS

20. SEP

CĂ TRE
ADMJNISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. F 2
Str. Căminului nr. 18, Sector 2
- D-na

Referitor (a adresa e-mailul d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645973/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6979/26.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde spate bloc
aferent bIocuIui'- 2 din Str. căminului nr. 18, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe
teren în data de 04.09.2018, 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 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:
Spaţiul verde spate bloc scara 4:

- 1 ex. Acer sp. (aijar şi paltin) O 2Ocm, h 7m - reducerea cu maxim lm din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului.

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
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) prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int.
224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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.

Precizăm că administratorul Iegal 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, ia avizierui bocuui sau într-un loc vizibi$, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarflor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV, Ý
Simona-Mariana Pőţ.A 1?t * Întocmit

*4Í1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1916 Z018 sA.€ÄţoQ;M iWP?EUNÁ

2Ď.s
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre $iinţă:
- Dna
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1647760/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7243101.08.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. George Folescu nr.26, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
09.08.2018, 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 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:
PlantaŞe de alin/ameni — imobil cu nr. 26:

-1 ex. Tilia sp. (tei) 030cm hlOm — reducerea ramurilor în vederea degajărfl
reţelelor aeriene stradalćşi eliminarea ramurilor uscate.
PIaniaţie de aliniameni — imobil cu nr.24:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=lOOcm h14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamen(ului
şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 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 fl afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 valabititate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2 ex.arborL

DIRECTOR EKECUT&
Simona-MariaqaPÓPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
1918 ZDIB' SAnOÄTOR;M Mr*ęuwA

20, SEP 2ü1ü -

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.32, bI.12 SUD, sc.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, inregistrată la P.M.B cu nr.
1647557/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.72643/01.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 12 SUD din str. Doamna Ghica nr.32, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren1 în data de 22.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc, sa 1:

-5 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Qcm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=8m — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc, sa 2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2ocm h=4m - eliminarea ramurilor uscate din
coronament.
Spaţiui verde faţă bloc, sc. 3:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) =30cm h=12m - reducerea cu 1/3 din
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
nefavorabile,
Spaţŕul verde spate bloc, sa 1:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărH producerii de
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
nefavorabile, afectează faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloc —sc. 1:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=25cm hSm, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc, sc. 2:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm hOm,
radicular a dislocat pavajul făcându-I impracticabil (conform foto

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P.
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru

Bd. Rega ElEabeta rt 47, d poştal 05Gl3. sedor5, Bucureşti, Rornáia
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Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa 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
Bucurefl, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaune ce se poate executa in orice perioadă a anuluü;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerH de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defriflrilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor HC.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defdşare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor 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 verificării 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 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.
Toaietare — 9 ex.
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. uscat AYJ%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Ins Pncopi An,şoara
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Red; P.AJ3 ex.1OO9.2016
— prezentul av afost poslal P° site- ul PMB.
hLto /M-ww prnb ro/jnştituţiűnnmanafdirectiijd,rectia medlu/av2e arton n consultareţav,ze arbon In consullare nhn ne daia de

Bd. Regna EIabeta nt 47, cnd poşlal 05C013, sedor5, Bucumşli, RomânIa

Tel: 021305.5500 mI, 4016
httpiMyav.pnb.m



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2 R SEP 2Ün
CĂ TRĘ

INS TITUTUL NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF.DR.
Str. Dr Calistrat Grozovici nr 1 Sectorul 2
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ŘOMÂN IA
IOTH ?Dl&ĺsÄSÄÎflŘMi.PoEUNA

MATEI BALŞ"

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectoprul 2
os. ElectronicH nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9874/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1659542/12.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8980/13.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
Institutului Naţional de BoIi Infecţioase „Prof. Dr. Matei BaIs" din str. Dr. Calistrat Grozovici
nr.1 vă comunicăm că Ia 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 spaťiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiřicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, şi HCGMB nr.1 1412011
privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Clădire administrahvă - spate:

Reducera cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminareä ramurilor uscate în
vederea evitărH producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat, Ia următoarele
specü de arbori:

- 3 ex. Aesculus sp. (castan) 0=30 - 4Ocm h10-llm.
-8 ex. Acer sp. (artar) 0=25-3Ocm h=9-lOm.

Intrare poarta nr 2:
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=35cm h=Bm- eliminarea unui etaj de ramuri ‚ în

vederea inălţărU coronamentului.
Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuarul i carosabilul din str. Dr.

Calistrat Grozovici cu % din Iungime ‚Ia următoarele specii de arbori:
-2 ex. Morus sp. (dud) 030-35cm h=8-9m;
-1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) 0=35cm h=1 1 m;

- 4 ex. Acer sp. ( artar) 0=25-30 cm h7-Bm;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 025cm h7m.
-1 ex. Ailanthus sp. (faIs oţetar) 060cm h=18m.

AIee principală poarta nr. 1:
-2 ex.Tilia sp. (tei) 0=25-3Ocm h=8-9m- prezintă treimea superioară a

coronamentelor uscată — eliminarea acestora
Pavilion 3 — faţâ:

Reducerea cu % din Iungimea ramurilor care afectează acoperiuI clădirii i
eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

Nr. 89801i6595421
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-1 ex. Acer sp. arţar) 0=25cm hBm;
-2 ex. Tilia sp. (tei) 0=30-35cm h=8-lOm.

Faiă seră şi Tancul cu apă:
Reducerea cu % din Iungimea ramurilor inclinate spre seră i tancul cu apă i

eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Acer sp. (artar) 0=25cm h=Sm;
-1 ex. Tei sp. ( tei) 025cm h7m.

Faţă Tancuĺ cu apă:
-1 ex. Acer sp. (adar) 045cm h12m.

Rampa de gunoi — spate:
- 4 ex. Acer sp. (artar) 0=25-30 cm h=7-8m- reducerea ramurilor înclinate accenluat

spre rampa de gunoi cu 1 ‚5m din Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Pavilion nr, 5 — parcare amenajată:

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) 0=2Ocm h=4m- reducerea ramurei inclinată spre
parcarea auto cu 1/2 din Iungime.

-1 ex. Tei sp. ( tei) 025cm h=7m- reducerea ramurilor ce afectează generator
alimentare Iaboratoare cu 1/2 din Iungimea ramurilor.
Secţie Radioiogie — faţă:

-1 ex. Ulmus sp. ( ulm) 035cm h=lOm.
Magazie materiale —faţă:

-1 ex. Prunus sp. ( corcodu) e=3Ocm hBm.
Domeniul public- Cămin de rezidenţi:

- 7 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=20-25 cm h8-9m- reducerea ramuriior inclinate
spre curtea secţiei nr.8 de copii cu % din Iungimea Ior i eliminarea ramurilor uscate.
Părculeţ secţia nr.8 de copU:

Reducerea ramuriior înclinate spre părculeţul secţiei nr.8 de copii cu % din Iungimea
Ior i eliminarea ramurilor uscate.

-4 ex. Prunus sp. (corcodu) 0=20-25 cm h8-9m;
-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) 0=2Ocm h=4m;
-1 ex. Tei sp. (tei) 025cm h7m.

Camera de gardă - parcare spate:- cu inclusiv degajarea conductei de oxigen.
-2 ex. Morus sp. (dud) 030-35cm h=8-Om;
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0=2Ocm h7m;

- 3 ex. Acer sp. ( arţar) 0=25-45 cm h=7-12m i eliminarea unui etaj de ramuri.
-1 ex. Ailanthus sp. ( fals oţetar) 0=25cm h7m.

Module faţă Radiologie — Provita:
-3 ex. Morus sp. (dud) 030-35cm h=8-9m;
-1 ex. Populus sp. (plop) 0=45cm hlBm- reducerea cu 112 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 Popuius având Iemnul de esenţă moale.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 020cm hGm, Iipit de modui.
Aleea Provita — spate Pavilion nr. 1:

Reducerea cu Y2 din Iungimea ramurilor inclinate spre aleea de trecere ş eliminarea
ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

- 3 ex. Acer sp. ( artar) 0=30-35 cm h=8-12m;
-1 ex. Prunus piersica ( piersic) bitulpinal h6m.

Aleea Sterilizare:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) @30cm hlOm.

Pavilion nr.2 — faţă:
-1 ex. Prunus sp. ( corcodus) 0=25cm h=Bm;
-1 ex. Tei sp. (tei) 0=3Ocm hBm;
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-1 ex. Acer sp. (arţar) ®25cm h=7m.
-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=25cm h=6m- prezintă treimea superioară a coronamentului

uscată eliminarea acesteia.
-1 ex. Tei sp. (tei) 0=3Ocm h=lOm.

Faţă bvcălăde —parcare:
- 1O ex. Ulmus sp. (ulm) 0=20-25 cm h6-8m- reducerea ramurilor inclinate accentuat

spre parcare cu 1 ‚5m din Iungimea Ior.
Faţă biserică:

-1 ex. Morus sp. (dud) 035cm hllm;
-1 ex. Acer sp. (artar) 0=30cm h=lOm i reducerea ramurilor înclinate spre aleea de

trecere.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
PIaniaţie de aliniament faţă Institut:

-1 ex. Acer sp. (artar) 0=25cm h5m, prezintă scorbură pe trunchi în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Clădire administrativă - spaíe:

-1 twnchi fără coronament 0=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Faţă- Paviĺion nr. 3:

-1 ex. Acer sp. (artar) 025cm h=6m- uscat 80%(conform foto anexată).
Aiee Intrare poada nr. 1:

-1 ex. Acer sp. (artar) 030çm hz5m fără ritidom, în declin biologic (conform foto
anexată).
AIee faţă —bucătărie:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=35cm h7m- uscat 90% (conform foto anexată).
-1 ex. Aesculus sp. (castan) 0 3Ocm hBm- Iipsă ritidom pe h-lm cu scorbură în

declin biologic (conform foto anexată).
Camera de gardă pavilion nr.4- spate parcare:

-1 twnchi ( plop) 0 55cm hlOm - uscat 100% (conform ťoto anexată).
-1 ex. Acer sp. (arţar) 0 25cm h=6m- cu scorburi pe trunchi,(conťorm foto

I anexată).
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal h=12m prezintă scorbură Ia inserţia celor 2 tulpini

i Ia baza trunchiului (conform foto anexată).
Faţă biserică:

-1 ex.Catalpa sp. (catalpă) 0 2Ocm h=3m- uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pentru

arborh situaţi în curtea insťitutului i de către A.D.P. Sectorul 2 pentru arborii situaţi în
domeniul public (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărh 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municśpiului Bucureşti1
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu Fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramudlor uscate şi frânte, operaţiune ce
se poate executa în orice perioadă a anuiu9;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţHlor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorii Iegali ai terenurilor sunt răspunzători de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
đefrigrilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru repararea preiudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 29
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea institutului în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului
de plantare nr.8980/1/ 17.09.2018, iar A.D.P Sectorul 2 are obIigaia plantării a 6 ex.
arbori astfel: lex. in alveola rămasă Iiberă în aliniament i 5ex. arbori în alte zone deficitare
în vegetaţie din sector

La finalizarea Iucrăńlor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304f2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriřicării in teren
a plantărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare - 84 ex. arbori.
Defrişare — 1O ex., din care 5 ex.uscate 100%.

Întocmit: inşp. Pflcopi Anişoara

ILk SEP 20)ô

DIRECTOR EXECUTIV,

Red: P.AJŞ exJ18.092018
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicä nr.44, Sectorul 2

(Parcul ioanid, Parcul Grădina Icoanei, Parcul Izvorui Rece, Parcul Dabua, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.7866/18.05.2018, înreqistrată Ia P.M.B cu
nr.1626907/22.05.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr4240/23.05.2018 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în, Parcul Ioanid,
Parcul Grădina Icoanei, Parcul Izvorul Rece, Parcul Dabija, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiřicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Parcul Ioanid, parcul Grădina Icoanei, parcul Izvorui Rece, parcui Dabua:

- eliminarea ramurHor uscatWfrănte şi reducerea cu cca, 1,5 m din Iungimea
ramurflor înclinate spre alei, Iocurî de joacă pentru copii, în scopul desfăşurării în condiţii
de siguranţă a circulaţiei vizita torflor pe aIeiIe parcului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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 f] afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului),
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor.

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.

Deoarece Parcul Ioanid i Parcul Grădina Icoanei sunt înscrise în Lista Monumentelor
Istorice este necesar să solicitaţi avizul, punctul de vedere aI Ministerului Culturfl înaintea
executărH Iucrărilor de toaletare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl i este valabil insoţit de
avizul, punctul de vedere aI Ministerului Culturfl.
Toaletare arbori - &ei i ĺocuri de joacă copii.
DIRECTOR EXEC4ĘTI,
Simona-Máh'ana P&PĄ

Întocmit: In . Pricopi Anişoara

— prezenlul aviz aĺost postal pe sile- uI PMB. 13. 406. 20 i3
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• Sectorul 2

POMÂNIA
‘I 2016 sAnÁ'ů;' I,oquNA

Referitor Ia adresa d-Iui inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630524/05.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4714/06.06.2018, prin care solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 22A din Calea Moiior nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, În data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendroiogic pentru care1 în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificăhle şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenajată:
Arborö se află situafi în părculeWl din spaíele biocului:

Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcare i
eliminarea ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Morus sp.(dud) O=20-25cm h6-7m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h7m;
-2 ex. Prunus sp. (corcodus) O=15-2Ocm h=5-6m;

PIania ţie de ahniament- str. Traian nr.
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-2 ex. Ulmus sp.(ulm)e=20-3Ocm h10-llm;
-1 ex. Morus sp. (dud) e=55cm h12m;
-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) din care 2ex. bitulpinale O=30-35cm h=1 1 m.

Igienizare părcu!eţ situat in spatele blocului:
- reprezentată de Iăstari aparţinând speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Populus

sp. (plop), Prunus sp. (corcoduşi) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü 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 Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fÍ
afectat echiiibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

- igienizarea părculeWlui se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui
climat sănătos pentu cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4714/1630524! 20. AU& 20i3
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
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Precizăm că administratorul Iegal
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi
prevederilor avizului şi a tehnologiei
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se
H.C.S.M.B. nr 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia
Toaietare — 12 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

(q DIRECPA
DE MEoju h

Întocmit: Insp Pricopi Anişoara

aI terenului este răspunzător de supravegherea
a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia

data emiterH.

Red: PA/3 exţO?O82013
— prezenlul av aĺosl postat pe site- uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ŔOMÂN IA
iglo ZOlB i SÂPOATOPM MPPEUNA

Nr. 4937116318631 20. AV6. 2010

Spre ştünţă:
- D-nei
B-dul

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1631863108.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.4937/11.06.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului
Gbis din b-dul Basarabia nr.208C, 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.
2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304I2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde faţă bĺoc Iateral dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop) 45cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu b!oca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţüle necesare plantărb 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia deírişărilor, 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,
conĺorm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie
de specie, in spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

La fjnalizarea 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, in vederea veriflcării în teren a plantărilor
in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, in xerocopie, Ia avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV.
ł!

Simona-Mariana POPĄ»"
I%'

1(%& DIRECŢ,A Întocmit: InşPricoPiAnioara

: pe suľPMB *j i i u& 2018
hItp:(Wn.nvpmbręflnstituĹiiIprimariaIdimceictiamgdj-2îbod n consultarelpvlze arbon n consultare.phD. pe a de

Bd. Regha 9abeta nr 47, cod poştal 05C013, sectnr5, Bucumşli, Romá

TeI: 021.305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1:2%.:..:;.

\flŞ Direcţia de Mediu
ROMANIA

EÁPSÄWWM iMPPEUN

Nr. 5096116330221 2O.AUa2a CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Şos. Electronicfl nrA4, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633022/13.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5096/14.06.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din
str. Erou Scorţan Ion ‚ vă comunicăm că 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 spaţUlor verzi din intravilanul
Iocalităţiior, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de 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:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — impbU cu . -

-1 ex. Morus sp. (dud) O=4Ocm h=lOm, situat Ia distanţa de cca.2,50m faţă de
reţeaua de gaze - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aUniament — imobil cu

-1 ex. Mďrus sp. (dud) O=35cm h=Űm, situat Ia o distanţă de cca.5Ocm faţă de gardul
imobilului, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, Iipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

flĄ fliI ht A7 Ri,ti



Pentru repararea prejudiciuui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, in
urma defrişărfl şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dh-ecţia 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 emiterii.
Toaletare - 1 ex.
Defrişare - 1 ex. în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

n'REl m'\
LĘ QW0EjE

‚j
Intocmit: Insp. Pricopi Anişoara

2
-ń

Red: P.A./3 exJO3OB.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
hIlp://www.pmb.ro/insiiţutii/primaňa/directii/directia mediu/avize arboń in consultareíavize arboń in consuItare.hp, ne dalade 3ÁUG. 2018
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Direcţia de Mediu
1318 2015 sÄOBÄro:M iMPEu?1Ä

Nr. 5414/1635289/.2J],4JJ..1u.,..2O18

Către:

Domnul

Str. n .‚ ap. 3, Sector 2, Bucureti

(Str. . ‚Sector2)

Referitor adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1635289/20.06.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr. 5414/21.06.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra unor arbori situaţi in curtea imobUului din Str. Sflvestru • Sector 2, vă

facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 24.07.2017, s-a inventariat

următorul material dendrologic pentru care in conformitate cu prevederiie 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:

- Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

ĺucrărflor de echilibrare În vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a ramurflor Ia

condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate, degajarea cablurflor electrice

Curtea imobilului din Str. Silvestru :í

O 3 ex. Ulmus sp. (ulm) 020 - 30 cm, H 10 - 12 m

- 2 ex. Acer sp. (artar) 0 15 - 20 cm, H 12 - 14 m

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) 050 cm, H 12 m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:

Curtea imobilului din Str. Silvestru

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) 0 60 cm, h 14 m— cu scorbură profundă Ia bază, Iipsă
cilindrul central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului 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 aeńene, astfel

fld. Reqina Elisabeta nr. 47, cod poşlal O5J13, sectar5, Bucureş, Romănia



- 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 peteritoriul 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 producerU

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material

dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a

persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea

avizului, respectarea tehnologiëi de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-së 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 avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot đe

pământ (cu diametru trunchiului de min. 7 cm şi înălţime corespunzătoare acestuia, în funcţie

de specie), în spaţiul verde al imobilului, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi

reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019- primăvara anului

2020 conform angajamentului de plantare.

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. b caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

no rm ativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii pentru Iucrările de

toaletare, lucrările de defrişare se vor efectua în regim de urgenţă.

Toaletare — 6 ex. arbori

Defrişare — 1 ex. În declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit
RQt Insp. Florentina POPESÇĘJ/5 ex./03.O8.201 B

prezentul aviz a fost postat pe site-uI

PMB (http;//vn,w.pmbro/institutiiiprimaria/directiiĺdirectia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consuItare.hp), pe data

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47. cod poştal 05cfl13, sector 5, Bucureşti, România



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
l9ls-201a1 SÄPÁTQ?rM MÇPEUNA

Nr.

Către:

Administraţia Dorneniului Public Sector 2
os. Electronicfl nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:

•
- Asociaţia de proprietari a blocului T 65, sc. 1

•
Str. Deleni nr. 4, Sector 2, Bucuresti

- Doamna — - . -

Str. nr. Ę bI. 4, sc .‚ap., 5, Sector 2, Bucuresti

Referitor adresa dnei i, înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1636583/25.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5610/26.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în dreptul Iocului

de parcare pe care U deţine pe str. DeIenĄ Sector 2, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 24.07.2017, 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 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:

Str. Deleni ‚ bI. T 65, sc. 1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) tritulpinal O 10 - 15 cm, H 8 - 9 m - Reducerea cu 1/4 a

volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului

de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţi meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor

uscate

Ie'Bd. Reqina Ehsabeta nr. 47, cad paştal 05aJ13, sectar 5, Bucureşti, flamânia



Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratorului Iegal aI

terenului, Frimăria sectorului 2, cu acordul asociaţiei de Iocatari, evacuându-se masa

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

deteńorarea construcţUlor din jur şi a reţe(elor 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 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, lit, 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.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mańana:POPA

łlitJĄ1\9$ ‘ u
*

n

Întocmit,

Insp. Florentina POPESCU/6 ex.

— prezentul aviz afosţ pcsIat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1(2'%..::.:j)

Direcţia de Mediu
lgIa 2fllB SAGÄTDPIM MPPENÁ

Nr. 6667I1636885LVL.AWk.1...2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 2
os. Electronicii nr. 44, Sector 2, Rucuresti

Spre ştiinţă:

- Domnul

Str. ucuresti

Referitor adresa dnului ‚ înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1636885/26.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5667/27.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în dreptul

imobiiului din str. Spătar Nicolae Mflescu, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia verificarea

efectuată pe teren în data de 24.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care în conformitate cu prevederile Legfl nr 24/2007, privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanui 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, avizăm:

Toaletare:

Str. Spătar Nicolae Milescu r

- 1 ex. Tilia sp. (tei)O 90 cm, H 16 m - Reducerea cu 1/38 volumuiuicoronamentului,

cu apiicarea iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de frângere şi prăbuşire a

ramurilor Ia conditü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, degajare cabluri

electrice, elimínare drajoni

Pentru problemele generate de sistemul radicular ai arboreiuĄ soluţia tehnică aptă

Iegisiativ este răzuirea rădăciniior în iimiteie tehnice apiicate Ia momentui reĺacerü covoruiui

asfaitic aI trotuaruiui.

Bd, Regha Elisabeta nr. 47, cod poştalO5cOl3. sedor5, BuQjreşti. Románb

TeI: 021.305.55.00
httpik.*w,pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului/administratoruiui Iegal aI

terenului, Primăria sectorului 2, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca 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 echilibrui biologic aI

acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa in orice

perioadă a anului).

Precizăm că administratorul Iegal 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.

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 emiterfl.

Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana.Ę. M

E
E ÇĄ E

Întocmit

Insp. Florentina POPESCU/6 . 06.08.2018

— prezentut aviz afost postat pe se- ul PMB.

htlpiMwwpmbwjinstitutiijpńnańajdirectiiţdecIia mediu(ave arboh in consuliarelavíze arboń in consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
qqs 2ŮI SÁPBATOqIM iMPPEUNÄ

20. AUE 20i0
5702116375331 2018

Către:

Administraţia Domeniului Public Sector 2
os. Electronicii nr. 44, Sector 2, Bucuresti

Spre ştiinţă:

- Scoala Gimnazială nr. 307 - Doamna

Str Luncoara nr. 17, Sector 2, Bucuresti

Referitor adresa dnei înregistrată Ia P.M.B. cu nr.

1637533/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5702/28.06.2018, prin care se solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea coIü

nr. 307 din str. Luncsoara nr. 17, Sector 2, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe

teren în data de 24.07.2017, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în

conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor

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, avizăm:

Defrişare cu scoaterea răđăcinilor:
Str. Luncsoara nr. 17, in curtea coIii, intrarea profesorilor:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40 cm, H 10 m, uscat 100%
ĺn đomeniul public, dea Iungul gardului de Ia intrarea elevilor:

- 9 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 15 - 20 cm, H 8 - 10 m, uscaţi 1 00%

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor sau reţelelor aeriene din jur.

Bd. Regi,a Ehsabeta nr 47, cod poştaIO500l3, sedor5, Buaireşti, Román

TeI; 021.3055500
hLtp:llvw.pnb.ra



Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 1O ex. arbori tiner i

cu baiot de pământ (raport de plantare de 1:1 pentru arbori uscaţi) cu diametrul

minimum 7 cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcUe de specie, în Iocaţia

unde se execută defrişarea (un ex. în spaţiul verde aferent coIii 307 i 9 ex. in spaţüle verzi

aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare din sectorul 2). Dacă spaţiul nu permite

plantarea tuturor arbońlor, acefla se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, 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 verificărü

în teren a plantărilor în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad, 4 din

aceIaşi act normativ.
Menţionăm că vă revin următoarele obligaţü prealabile punerü în aplicare a lucrărüor

de defrişare:
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi avizaţi, conform specificaţiilor din adresa

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina ořicială de internet a administratorului legal aI spaţülor verzi,

fie pe pagina oflcială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi

de decizia fiecărei instituţfl;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea iucrăriior de defrişare, cu

precizarea datei calendadstice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându

se cont de zona de acţiune şi luxul 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 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.
Defrişare - 1O ex. uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-MarianaPOPA%.

E EÓ,u ĘJJ Intocmit,
Insp. Florentina POPESCU/s exi 0608.2018

— prezentul aviz alosl pastat pe se- uI PMB.
po data de

Bd. Regha Eabeta ru. 47, cod paştal 06l3, sectorS, sanşIi, Rom&,a

Te[ 02t3t555 00 iU. 4016
htIpiMvnv.pmb.,o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

:
•.

• ..

• . . . •.fl•

ŔOMÂNIA
SApşATna:M .ncwNA

Nr. 6668/1643786! 20. AUE 10i3

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

os. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12066/16.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643786118.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6668/19.07.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi speciťicaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior uscaţi în proporţie de
100% i în declin biologic avansat, situaţi in domeniul public, pe raza sectoruiui 2,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
IX aI Evaluării Stării de Viabilitate a Arborilor anexat solicitării, cu fotografiile aferente, vă
comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea 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 spaţiiior verzi pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor de
đefrişare pentru 7 exemplare arbori situaţi în cele 6 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl, evacwndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţHlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului i refacerea fondului vegetal în
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avansatfln pericol de prăbuire avizaţi pentru
defrişare, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 22 exemplare arbori tineri cu balot đe pământ, cu O minimum 7cm
şi ?nălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (exclus specia plop) in
raport de 6 :1 pentru arborii in declin biologic avansat i pentru cei în pericol de prăbusire i
raport de 1 :1 pentru cei uscaţi, în Iocaţiile unde se execută defrişăńle (spaţii verzi aferente
blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), iar daca spaţiul nu permite, in zone deficitare
în vegetaţie din sector, în toamna anului 2018).

La flnalizarea 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, in vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

Bd Regna Esabda ‚r 47, ttd poştal O513, sedo 5. Buasreşli, Rráia

Ţ&: O21.3Q.55.OO
httpihwn'ą.pmbro



Menţionăm că 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 legal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, În funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia 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 f]uxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina of]cială de internet a primăriei de sector, În funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia insbtuţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze, cu excepţia
speciei plop;

- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocurilor i în aliniamentele stradale;
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate

dintre datele transmise şi realitatea din teren1 va fi considerată intervenţie asupra
arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, Iit, c din 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 emiterfl.
Defrişare - 7 ex. arbori uscaţi/declin biologic avansaťpericol de prăbuire

Întocmit: cons. 8

Red: P813 ex./O6.08.2018
prezenLul aviz a fost postaL pe siie-uI PMB
http://vn.pmb.ro/institutiiIpdmańa/djrectjjjdirectia mediulavize arboĂ in consultare/avize arbod in consultare.php ‚ pe daia de

Director executiv
Simona-Mariana POPA

POPESCU

114U& 2O3

Bd. Rega EIabeta nr. 47, cod poştaIOSOOlŞ, secloq5, Bucureşti, Romăia
TeI: 021305.5500 Wů. 4016
htlp:INn'v.pmb,ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI l
Direcţia de Mediu ‘ ..

ROMAN IA
flfl 70151 S&P5ÄToIM I.,PQEUNĂ

Nr. 7174(1647242! 20. AUG. 2D3
CĂ TRE,

ADM1N1S TRA ŢIA DOMEN1ULU1 PUBL1C
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-Iui
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1647242/30.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7147/31.07.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in plantaţia de
aliniament din str. Păsărani nr. ‚vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data
de 03.08.2018, s-a inventadat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de pro[ecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PIantaţie de ahniament- imobil cu nr:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) e=3ocm h=12m, afectează acoperiuI imobiluiui —

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea
prevedeńior 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 EKECUTIV,.
Simona-Mariana POPA!Z.

-
- “4E0,u Intocmit: Inşp. Pricopi Anişoara

Red: P.AItJ exiOT,08.2018 j 1 Z
— pmzentul aviz aíasl postat pe sile- ul PMB. ‘. AUG. 20 jj
flţlp/hwnv.pmb wlinslilutiUprimarjaldWeclíildíreclia mediu/ave aóoń in cpnsultarelavize prboh in consultarephp, pe dala de

Bd. Regwia EIabeta nr. 47. wd pcşlaIO500l3. sector 5, BucurşU. Ram&ua ľ
TeI: 021.305.55.00
httpiNň'.pnb.ro
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Spre ştiinţă:
- DI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

21 SEF 201d
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. ElectronicU nrA4, Sectorul 2

Str ‚ Sectorui 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ion Berindei nr9, bLOD 20, sc.3, Sectorul 2

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:

- ex. Prunus sp.
degajării corpului de iluminat public;

-1 ex. Fraxinus sp.
coronament;

-4 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Popuius având iemnui de esenţă moaie.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, în
vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Mows sp. (dud) O=3Ocm h12m.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020cm h=4m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi degajarea corpului de iluminat public.
Spre trotuar scara 3:

Reducerea ramuriior înclinate accentuat spre trotuar împiedică accesul pietonal, Ia
următoarele specü de arbori:

-4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3-4m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=5m.

Spaţiul verde spate bĺoc sc. 3 — parcare amenajată:
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre parcarea auto, ia

r 7

Nr. 5312.3116342801

ŔOMÂNIA
Tg)5 nIo$s&eATowM iMcELp,Ä

Referitor la adresa dvs. nr.9678/1 3.06.201 6, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1634280/18.
.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5312.3/19.06.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului OD 20 din str. Ion
Berindei nr.9, scara 3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocaiităţilor, cu modificările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

(corcoduş) 030cm h5m — reducerea ramuriior in vederea

(frasin) 030cm h6m — eliminarea ramuriior uscate din

următoarele specü de arbori:
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h4-5m;

Bd. Regha EIaba nr 47, cod pofll 050013, sedor5, Bucureşti. Rom&iLa
Tel: 021305.5500
hHp:hvww pmb.m



-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-10m — eliminarea ramurilor

uscate din coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:

-1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Aieea de intrare in bloc
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=6m, uscat 100% (canform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bioc, sc. 3, spre trotuar
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020cm h3m, uscat 90% (conform foto anexată);

-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=l5cm h=3m, inclinat 200 spre trotuar, dezrădăcinată

(raport de plantare de 1 :1 pentru arbori dezrădăcinaţi (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţfllor din jur şi a
reţelełor 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, Tn perioada de repaus vegetaťv a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu Fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr;
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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defriflrilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 394/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 4 ex.

arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.
La Finalizarea Iucrărilor 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 cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aphca sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI ařişeze,

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 emiterü.
Toaĺetare - 19 ex.arborL
Defrişare - 4 ex., din care 3 ex. uscate 90-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
Ţ9IB 2D10 SAPDĂTOŘIM MPĘEUNÄ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- AsociaVei de proprietari
Str. Pescăruşului nr.10, bLD5, sc.A şi sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.9969/18.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1636095/22.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5524.4/25.06.2018, prin care transmíteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent blocului D5 din str.
Pescăruşuiui nr.10, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
28.08.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007. privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanui
Iocalităţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare şi RC.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Piatanus sp. (platan) OSOcm h=14m. I

Spaţiuí verde spate bIot:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor înciinate accentuat spre faţada blocuiui.
Defrişarea şi extragerea răđăciniior:
Spaţiul verde faţă bioc, sc.A:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior 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 spaţiilor verzi de pe tehtoriul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărü de material
dendroiogic tânăr.

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

Nr. 5524.4/1636095/
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform prevederilor HC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.

arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şiinălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocului, in prima

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 30412009,

aveţi obligaţia de a anunţa Dírecţia 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.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarítor.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare - 3 ex.arbori
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •11/;:"%ţ.
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
1915 3315 MBAlneI.Ą ispaEuflA

2 t SE? 291Ł

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. EIectronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr 11032/02.07.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1639113/03.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr5939/04.07.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din str. Lăptari Tei spre str.
Ripiceni nr.6, bI.9, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data de
09.08.2018, 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 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:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc spre trotuar - str Lăptari Tei nr 14 bL4:

- 6 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h7-9m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuhlor
inclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietqnal i eliminarea ramurilor uscate.

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2Ocm h6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
încflnate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 eľminărfl ramurflor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 — 7 ex. arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •11..;:.j.:.:
Direcţia de Mediu

ROMANIA
lglg 2I9 sAEĄTDn;M MOC

Nr. 5939.3116391131 t SEP Jţ,iIL

cĂ T R Ę
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicü nr.44, Sec torul 2
Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari — administrator
Str. Bodeşti nr.5, bI.K8, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11032/02.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639113103.07.2018 şi Ia Directia de Mediu cu nr.5939.3104.07.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei administrato, privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arbohlor situaţi in spaţiul verde aferent blocului K8 din str. Bodeşti nr.5, i
a blocului K9 din str. Bodesti nr.7, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in data de
09.08.2018, s-a inventariat următorul mateŔal 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 teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
A. Str. Bodeşti nr.5, bl. K8:
Spafiul verde faţă bĺoc — Iateral stănga:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea
evitărh producerfl de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=8m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) Or35cm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) Ç2J30cm h8m
-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) =30cm h6m — eliminarea şarpantei uscate 100% de Ia

punctul de inserţie cu trunchiul şi eliminarea ramudlorfrânte.
Spaţiul verde faţă bioc — ĺateraĺ stănga, spre trotuar

-1 ex. Mows sp. (dud) O=3Ocm Iwl Om
Spaţiu/ verde spate b/oc:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=2Ocm h=Bm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=25cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuńlor

inclinate accentuat spre faţada blocului.
B. Str. Bođeşti nr.7, bI. K9:
Spaţiu/ verde faţă b/oc:

-2 ex. Ţilia sp. (tei) O=30-35cm h8-lOm - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiuĺ verde faţă b/oc, iatera/ dreapta:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre Éaţada blocului, Ia
următoarele specü de arbori:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020-25cm h=4-5m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) @=25cm h=5m.

Spaţiu/ verde faţă b/oc, !atera/ dreapta — parcare amenajată:
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h=6-7m — eliminarea unui etaj de ramuri in vederea

ridicării coronamentelor;
-3 ex. Robinia sp. (salcâm) O=10-l5cm h=2-3m parcarea auto.

SpaVu/ verde spate b/oc:

Bđ. Regia Ekabeta nr 47, laI O5l3, soctor 5, Bucureşli, Romäiia

TeI; 021.30555.00
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-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=3Ocm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitărü producerii de pagube materiale

sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo neíavorabile cu degajarea

corpului de iluminat public;
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=20-25cm h=3-4m reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

inclinate accentuat spre parcarea auto.
lgienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus altissima

(oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
B. Str. Bodeşti nr.7, bl. K9:
Spaţíuí faţă bĺoc, Iateraĺ dreapta — parcare amenajată:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură Ia baza
trunchiului pe h lm, pericol de prăbuşire (conform foto anexată)
Spaţiuĺ verde faţă bĺoc, lateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2ocm h=4m, uscat 100% (conform foto anexatä).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 0211252.7729,

int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel;

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Munřcipiului Bucureşti1 in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora

(cu excepţia eliminărb ramuńlor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa În orice perioadă a
anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr;

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurărü unui climat sănătos pentu
cetăţeni şi a condiţblor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona öperaţiunilor, 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 la H.CG.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevedehlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 7 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului, K9 din str. Bodeti nr.7, în prima perioadă optimă de
plantare, În toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 cadrul P.M.B, în vederea verificšrii în teren a plantărilor
în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să Îl afişeze, Tn
xerocopie, Ja aviziewl blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaĺetare - 24 ex. arbori
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex. uscat 100%;
igienizere.
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Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei đe proprietari
Str, Grigore Ionescu nr.63, bI.T73, sc.B,Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr13167/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1650569109.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7733.7/10.08.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererile d-nei privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului T73, scara B din str Grigore Ionescu nr.63, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, 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 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:
Îoaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — spM trotuar

Reducerea cu 112 din Iungimea ramuhlor înclinate accentuat spre
trotuar,împiedică accesul pietonal, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) O=20m h=6m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25m h6-7m.

Spaţiul verde faţă bloc, sc.B — Iateral stânga, parcare amenajată (Iocul cu nr 42):
Reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea

auto, la următoarele specii de arbori:
-1 ex. Prunus persica (piersic) O=lOm h=3m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=15m h=4m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

0211252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa ‘1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona
operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,

Nr. 7733.7116505691
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în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ía

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 vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 5 ex.arbori.

r. SFP

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1;;:%.:.:..
Direcţia de Mediu

POMAN IA
IlB 2010 SAPEAŢÓOIM ÍMDÇEUNĄ

2t SEP tU CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1654355/24.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8262/27.08.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
b-dul Ghica Tei nr.52, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data de
07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformítate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completările ultehoare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi şi H.C.G.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniamen( — imobil cu nr.52:

-1 ex. Tei sp. (tei) 045cm hllm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evităńi producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea deramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aflniament — imobÎI cu nr. 73:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=3Ocm h4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
0211252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestara (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate eecuta în orice perioadă a anului);

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării unui

Nr. 826211654355/
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arbore tânăr cu
corespunzătoare
defrişării, în prima
2019.

balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţjmea

acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă, Tn urma

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, pňmăvara anului

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 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 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 - l ex.arbore
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaMariana POPA

Întocmit Insp. Pricopi Aníşoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

21. SEP2O1&
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. ElectronîcU nr.44, Sectorul 2

‘11 ťz.:j
ŔOMÂNIA
II5 ZOlBiSÁPBĄTOPMMOEUNÂ

(Str. Nada FIoriIor nr. 52, bL 1 5A - Parcui Naţional, Seciorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.13713/13.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1655930/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8473/31.08.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat XV (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe
raza Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiflcările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Executarea Iucrării de đefrişare cu extragerea rădăcinilor a 3 ex. arbori în
declin biologic avansat, din care 1 ex. arbore uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacucbdu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
preenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensareă arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimumlcm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişările (aIiniamente/spaii
verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacăĺaiveole parcare, parcuri). Dacă spaţiul nu permite
plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, in
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 in teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina of]cială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fĺe pe pagina oťicială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul autoĺpietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Nr.8473 /16559301
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va i sancţionată
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 - 3 ex, din care 1 ex. uscatlOO%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
191 B ?OIS S4I1ATO;M ąflEuNÄ

25. SEP 2010

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul2

Spre ştiinţă
- Asociaţia đe proprietari scara C
Str. Milescu Spătar Nicolae nr 7-11, Sector 2
- D-na

Referitor Ia adresa dvs. nr 11805/12.07.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr
1643783/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6666119.072016, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent biocului din str. Milescu Spătar
Nicoiae nr. 7-11, scara C, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de
13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianul
Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normele d protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Toaletare:
Spaţul verde faţă bloc, stânga acces scara C:

- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O l5cm, h 8m - reducerea cu maxim % din volumul
coronamentului, reducerea ramurilor care afectează faţada biocului, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare a coronamentului.
Tăieri de întreţinere:

- aplicarea iucrărilor de regenerare Ia gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea
ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtarea cu % până Ia % din Iungimea ramurilor tinere în
vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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 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 (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echiiibrul
biologic al acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa
în orice perioadă a anuiui).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui ciimat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas.

Precizăm că administratorul Iegai 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 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Iź I iJ

Nr. 6666.3/1643783/
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI aflşeze,

în copie, la aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.
Toaletare - 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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ŔOMÂNIA
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Nr. 6666.5116437831
25. :r iUŠb

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. Glinka 13
Str. Glinka nr. 13, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr 11805/12.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1643783/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6666/19.07.2018, prin care ne transmiteţispre soIuţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate deintervenţie asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului Glinka 13 din str Glinka
nr 13, vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, s-ainventariat urmätorul 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 potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Lateral dreapta bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, reducerea ramurilor care
afectează faţada blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante);

- 2 ex. Uimus sp. (ulm) O 15-2Ocm, h 8-lOm
- 3 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 25-35cm, h 10-1 2m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Laterai dreapta bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 10-12m, uscat 90%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacundu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţeleior 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 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 dematerial dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind

I I d.Bd. Regina EIisabeIa nr. 47. cod oostaI 050013. sednr 5 Bun,rpłi Prwnini



respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierUor, 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 pentw

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţře a spaţiilor verzi pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot

de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Scm (0 trunchiului minimum 7cm) şi

înălţime corespunzătoare diametrului în funcUe 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 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren a

plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

normatív.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în copie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Toaletare - 5 ex.
Defńşare - 1 ex. uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2 5. S EP 2018
CĂ TRE

ŔOMÂNIA
‚gla 20EB SÁPBÁmDrM 1MPQEUNÁ

ADMINISTRATIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 29 bis
Str. Bodeti nr. 2, Sector 2
-DI.

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11805/12.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1643783/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6666/19.07.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizuiui de specialitate de intervenţie asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 29 bis din str. Bodeti nr. 2, vă facem cunoscut că Ia
verifĺcarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, 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 modificările şi compietările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaietare:
Lateral stânga bĺoc, Iângă Iocul 2 de parcare:

- 1 ex. Populus sp. (plop) e lOOcm, h 14-lBm - eliminarea ramurUor uscate şi reducerea cu
% din înălţimea coronamentului (până Ia nivelul superior aI etajului 4), pentru a evita frângerea
acestora la condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa slabă a Ieťnnului
speciei.

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 Bucureşti, in
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) prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89 int. 224)) cu acordul
Asociaţiei de proprietari, 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.

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 toaletarea arborilor situaţi in curtea coIh Naţionale de Sănătate Publică, trebuie
depusă o solicitare de administratorul Iegal aI terenului, de asemenea executarea lucrăńlor se va
face cu acordul proprietarului/administratorului legal aI terenului prin grija
proprietarului/administratorului Iegal aI terenului.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaleiare - 1 ex.
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Nr 6667.411643784/ 25. SEP 2018
CĂ TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI, M 27
B-dul Basarabia nr. 57, Sector 2
- D-na

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643784/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborelui situat în spatele blocului M 27 din B-dul Basarabia nr 57, vă
facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, 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 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:
SpaţuI verde spate bloc, Iângă Iqcul de parcare nr 18: I

- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 3Ocm, h 8-lOm — reducerea cu maxim % din
volumul coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului.

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 Bucureşti, in 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) prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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.

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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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.

DIRECTUTIV,

simoţ*ÇtçA

‘a.j .ob. 2
Red.PRI4exA4xl8jprş$uI av,z a ĺost postat pe siLe-uI PMB

pe data de U/ç

!ntocmit
Insp.Býxaja PARASCA

Bd. Regna Elisabeta nr 47. cad poştal 050013, sedor 5. Bucurest. ROmánja



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
IgIe 2Ig I SÁOBÁTOmM VPnEUNÁ

25 SEP ZOlb
CĂ TRE

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari BI. 27
Str. Stolnicul Vasile nr. 27, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643784/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, 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 27 din str Stolnicul Vasile
nr. 27, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada
blocului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (pńmul etaj de
şarpante)

- 3 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 20-3Ocm, h 8-1 Om
- 2 ex. Platanus sp. (platan) O 15-25cm, h 8m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 20-35cm, h 10-12m, lex. bitulpinal
- 3 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O 3O-6Ocm, h 10-14m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 25cm, h 6m

3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 8-lOm
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 3Ocm, h lOm
- 3 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 1O-12m, lex. bitulpinal
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 3Ocm, h 12-14m

Lateral stânga b/oc, scara 3:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada

blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu O 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, în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de la baza acesto uI etaj de
şarpante) : .

.- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 25cm, h 8m, bitupinal
II o

- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 25cm, h lOm v- .‚

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 15-2Ocm, h 8-12m %‘ ‘»

_____________________- _____
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- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 4Ocm, h 10-12m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada
blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2-5cm şi a Iăstarilor lacomi de Ia baza
trunchiurilor arborilor conform ań. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de
asigurare a îngrădirfl, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de formare/echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante)

- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 25cm, h 8-lOm
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 25-35cm, h 12m, lex. bitulpinal
- 1 ex. Quercus rubra (stejar) O lEcm, h 12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h Bm

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, colţ scara 2 cu scara 3:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm, h 8-lOm, uscat 100%
Spaţiul verde faţă bloc, stânga acces scara 1:

- 2 ex. Prunus avium (cireş) O 10-l5cm, h 4-5m, uscaţi 90-100%
Spaţiul verde faţă bloc, stânga acces scara 3:

- 1 ex. Trunchi O lOcm, h 3m, tritulpinal, uscat 100%
Tăieri de întreţinere:

- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea
ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu % până Ia % din Iungimea ramuhlor tinere în
vederea refacerii unei tufe bogate.
Arbori neprinęi:

- pentru exemplarele uscate 05-7cm, h 4m, situate în faţa blocului, aveţi obligaţia
înlocuihi acestora.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari1 evacundu-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, astťel

- 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 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).

- igienizarea zonei se va executa, in vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratowl Iegal 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, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 4ex. arbori tineri cu balot de
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pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm ( trunchiului minimum 7cm) şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, in perioada
optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La ťinalizarea lucrărilor de plantare conf. ar[. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. Tn vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 32 ex.
Defrişare - 4 ex. uscate 9Ű-WO%
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ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari 81. 36
Str Pescarilor nr. 11, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr 11721/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643784116.07.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de propietari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 36 din Str. Pescarilor nr. 11,
vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, 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 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:
Lateral dreapta bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de
ęchilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ŕamurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 2 ex. Prunus cerasifera (corcođuş) e 2Ocm, h 7m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 6m, lex. bitulpinal
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 2Ocm, h 7-8m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) ® 4Ocm, h 10-12m

Spaţiu verde spate bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35cm, h 10-12m
- 1 ex. Acersp. (arţarşi paltin) O l5cm, h 7m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) ® l5cm, h 5-7m

Lateral stânga bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 3 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) e 10-25cm, h 6-8m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e lOcm, h 8m
- 1 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) e l5cm, h 6m, înclinat 30° către trotuar

Spaţiu verde faţă bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu eliminarea vegetaţiei
spontane cu O 2-5cm şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din
Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizărU şi igienizări
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terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor

şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora

(primul etaj de şarpante)
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h 8m
- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 25cm, h 8-lOm
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) e 25cm, h 6m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 2Ocm, h 8m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Lateral stânga bloc:

- ‘1 ex. Arbore e lOcm, h 6m, uscat 100%
Tăieri de intreţinere:

- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea

ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu % până Ia % din Iungimea ramurilor tinere în

vederea refacerii unei tufe bogate.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon 021/252.77.89

int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-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 aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art. 6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304ĺ2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (prřmăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echüibrul biologic al

acestora (cu excepţia eliminădi ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa în orice

perioadă a anului).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru

cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborelui se vor executa pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic

tâ n ă r.
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 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 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe

teritoriul Municipiului Bucureşti1 aveţi obligaţia plantării a unui ex. 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

respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de

plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia

de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării in 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

copie, Ia aviziewl blocului sau intr-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 22 ex.
Defrişare - 1 ex. uscat 100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
)918 2018 SÁPBÁTO0IM MPPEUNA

25. SEP 291b

CĂTRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronîcii nrA4, Sectorul2

Spre ştiinţă
DI.

Referitor ia adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643784/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi În platbanda din dreptul imobiiului nr. 203 din os. Mihai
Bravu, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, 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
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:
Plantanda din dreptuż imobilului nr. 203 din .şos. Mihai Bravu:

- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 40-5Ocm, h 1 Om - reducerea cu maxim 1 ‚5m din
Iungimea ramurilor i reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul acoperiuIui, în l
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabiie,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia
bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante).

Lucrările de toaletare avizate se vor executa conform ar[. 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 Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvară-toamnă)
pentru a nu fĺ afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului) prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de teiefon 021/252.77.89 int. 224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca
căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior
din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei ucrăriIor, 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 valabifltate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 2 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1l••• •.

•. •.\..;.% .đ..

ŔOMÂNIA
ly,g 2D16 SÁQBATOM ‚lpęUNÄ

2 SEp 2Ie

CĂ TRE
ADMINISTRATIA DOMENIUL VI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 49 D 1
Aleea Dobrina nr. 12, Sector 2
- D-na

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643784/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare e-mailui d-nei privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 49 D 1 din Aleea Dobrina
nr 12, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de 04.09.2018, 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 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: I
SpaŞuI verde spate bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 2 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) e 25cm, h 7-lOm
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 25cm, h lOm

Lateral stânga bloc:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h 8-lOm - reducerea cu maxim % din volumul

coronamentului, în vederea eliminării riscului de frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eflminarea
ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul etaj
de şarpante).
Spaţiul verde faţă bIoc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază1 fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 25cm, h 8m
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 3Ocm, h 1 Om
- 2 ex. Celtis sp. (sâmbovina) e 15-2Ocm, h 5m
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) ® 2Ocm, h 5m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20-25cm, h 8-lOm
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 35cm, h lOm

Nr. 6667.8/1643784/
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- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25-4Ocm, h 8-12m
- aplicarea Iucrărilor de extragere a cioturilor

Lateral dreapta bioc:
Reducerea cu maxim 1 m din lungimea ramurilor i aplicarea Iucrărilor de aerisire a

arborilor:
1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e l5cm, h 5m

- 1 ex. Morus sp. (dud) @ l5cm, h 5m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O l5cm, h m
- aplicarea lucrărilor de extragere a cioturilor

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) e l5cm, h 4m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), 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 construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, as#eI
- 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 spaţfllor verzi 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 legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea ţehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz cotrar
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. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teńtoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu balot
de pământ. circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) şi
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 — primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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 - 19 ex.
Defńşare - 1 ex. uscat 100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
igia zola l AaAîop; iMP(JMÁ

25. SEP 2018

CĂTRE
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. EIectronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
D-na

Referitor Ia e-mailul d-nei ‚ înregistrat Ia P.M.B cu nr.
1645360/24.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6921/25.07.2018, prin care ne solicită
emiterea avizului de specialitate de intervenţie asupra arborilor situaţi în aliniamentul str.
Episcop Ilarion, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în data de
04.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu
Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
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, şi ale H.CG.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aIiniment din Municipiul Bucureşti, avizăm:

IToaletare:
Aiiniament stradal - nr. pare str. Episcop Ilarion dinspre str. Agricuitori:

- 17 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30-7Ocm, h 10-14m - reducerea cu maxim % din
volumul coronamentelor, ramurilor pendule spre acopeh, cu degajarea reţelelor aedene
stradale, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante).
Aliniament stradal - nr. impare str. Episcop Ilarion dinspre str Calistrat:

- 18 ex. Fraxinus sp. (frasin) 30-eOcm, h 10-14m - reducerea cu maxim 1/3 din
volumul coronamentelor, ramurilor pendule spre acoperis, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (pńmul etaj de şarpante).

Înlocuirea arborelui tânăr, nepńns, din dreptul imobilului nr 13 din str Episcop Ílarion.
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor strađale:
Aliniament stradal în dreptul imobflului nr, 13 din str. Episcop Ilarion:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O lOcm, h 3-4m, uscat 100%
Aliniament stradal în dreptuI imobflului nr 5 din str. Episcop Ilarion:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 35cm, h 8, lipsă scoaţă, cilindru central putred, în declin
biologic avansat marcat cu rou

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224), 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:

I I
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toaletarea se va executa coníorm art. 6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

perioada de repaus vegetativ a arborUor (primăvară-toamnă) pentru a nu fi afectat echüibwl

biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate, operaţiune ce se poate executa

in orice perioadă a anului).
- defrişarea şi scoaterea rădăciniior arbodlor se vor executa pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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

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 arborilor, avizaţi pentru defrişare,

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

Municipiului Bucurefl, aveţi obligaţia plantării a 7ex arbori tineri cu balot de pământ,

circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime

corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în alveolele rămase Iibere în urma

defriării şi în alte zone deficitare în vegetaţie, în prima perioadă optimă de plantare, în

toamna anului 2018, primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi

obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării in teren a

plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act

normativ.
Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 35 ek.
Defrişare - 2 ex, din care lex. uscat WO% $ lex. în declin biologic

Întocmit
Jnsp. Roxana PARASCA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Medíu
ŔOMÂNIA
llS 2ola,sAPMľOqM itpcęunA

Nr. 7264.6(16475571 25. SEP 2Qj

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Aromei nr.3, bI.L3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr 12598/24.07.2018, inregistrată Ia RM.B cu
nr.1647557/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7264.6/01.08.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului L3 din
str. Aromei nr.3, vă cDmunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 09.08.2018,
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
modiřicările 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, sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=7m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramuklormnclinate accentuat spre faţada blocului; (

-5 ex. Populus sp. (plop) e=50-55cm h16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

-2 ex. Morus sp. (dud) 025-3Ocm h8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiui verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=8m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc- spre trotuar

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar, împiedică
accesul pietonal, Ia următoarele specii de arbori:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h4-5m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h4-5m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) e=2scm h7m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Bd. Regna EJiSabOIa nr. 47, cod poşlal 050013. seđor5, Bucurflti, Româa
TeI: 02130555,00
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Spaţiuĺ verde spate bíoc:
-1 ex. Fraxinus sp. (Érasin) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului cu

Iipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

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 teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu Ii

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinślor se vor efectua pentru evitarea producerü de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr.
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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărüor, n caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 6 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederüor H.C.G.M.B. nr

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conforrn 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 veriřicării în teren

a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un toc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

To&eíare - 17 ex.arbori
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo 6 POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25. SEp 1L,

ŔOMÂN IA
1016 ?Dlb I sAnsAto M iMPREuNĂ

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. EIectronicii nr.44, Sectorul 2
Spre şthnţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr.12, bI.18, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12598/24.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1647557/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7264.10i01.08.2018, prin care sohcitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbodior situaţi în spaţiul verde
aferent blocului l8 din şos. Ştefan ceI Mare nr.12, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 09.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/20071 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti şi
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=25cm h8m — eiiminarea şarpantei
uscate 100% de Ia punctul de inserţie cu trunchiul şi eliminarea ramurilor uscate din
coronament.
Oefrişara şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aiiniament (stafia de Meirou Aurei VIaicu)

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) @=45cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Spafiul verde spate bioc - părculeţ

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 020cm h5m, uscat 100% (conform foto anexată).
-1 ex. Umus sp. (u)m) 025cm h=8m, uscat 100% (conform foto anexată).

Igienizare — spate bIoc1 părculeţ:
-ehminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a sp$iilor 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 elíminărh ramurilor uscate şi frănte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor necesare plantării de material
dendrologic tänăr;

Nr. 7264.10116475571
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- igienizarea se va executa cât mai curând, in vederea asigurării unui climat sănătos

pentu cetăţeni şi a condiţHlor 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 specialitate privind execuţia toaletădlor şi

defri$rilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 6 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării 4 ex.
arbori tineri cu balot de pămănt, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în
urma defrişării şi 3 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de
plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării 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 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.

Toaleiare - 1 ex. arbore.
Defdşarc - 4 ex., uscate 100%;
Igienizare.

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
l żoIb ssA:o2:M MOqĘUNÄ

Calea

CĂTRE,
DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Sectorul 1

(MedLife — SpitaiuI de Ortopedie - b-dui Ferdinand I nr. 102, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.13160/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1650816/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.772W10.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în faţa Spitalului de Ortopedie din b-dul Ferdinand1
nr102, vă comunicăm cä Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018, 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
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 Medlifę — SpitaĺuI de Ortopedie: I

-1 ex. Acer spi (arţar), tritulpinal hllm - reducerea cu 1/3 diń înălţimea
coronamentului ia cele două tuipini înclinate accentuat spre spital şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm hlOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre ciădirea spitalului;

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evitărü producerü de pagube
materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Faă, Iateral slánga spre părculeţ:

-4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentelor şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producer de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform artG 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 eliminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu boca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Nr. 7729116508161
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunudlor 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 30412009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 7 ex. arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2 SEP 2W5
CÄ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. EIectronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştünţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr4, bI.3, Sectorui 2

:ť";'.

ŔOMÂN IA
TTS flIB 5ÄpaATcIM iL!=EUNA

Referitor Ia adresa dvs., nr.13167/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1650569/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7733/10.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui 3 din şos.
Colentina nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, ín data de 07.09.2018, s
a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu
modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde fafă bloc, sc. C:

-l ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=3m — reducerea ramuriior în vederea degajăhi
corpului de iluminat pubiic.
Spaţiul verde ĺaţă bloc, sa D:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h10m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul c o ronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoarele specfl de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), din care 1 ex. este bitulpinal O=3Ocm h=B
1 Om;

-2 ex. Koelreuteria sp, (băşicoasă), din care 1 ex. este bitulpinal e=3ocm h12m;
-2 ex. Sophora japonica(salcâm japonez)O=35-45cm h=10-12m;
-1 ex. Morus sp. (dud) @=3Ocm h=lOm.
-3 ex. Populus sp. (plop) =35-45cm h12-15m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moaie.
Spaţiul verde spate, Iângă bloc:

-2 ex. Tiha sp. (tei) 025-3Ocm h8-lOm, eľminarea unui etaj de ramuri in
vederea ridicării coronamentelor;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) 055cm h=12m, Iipsă ritidom Ia baza
trunchiului pe cca. h 1m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea
ramuńior uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 015cm h3m — reducerea ramurilor în vederea degajărfl
corpului de iluminat public.

Nr. 7733/1650569!
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. C:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®15-2Ocm h=3-4m, uscate 100% (conform foto
anexată).
Spaţŕui verde faţă bĺoc, sc.D:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar)I O=2Ocm h5m -uscat 100% (conform foto
anexată).
Spaţiul verde spate bioc — parcare amenajată:

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnoiogiei de speciaiitate privind execuţia toaietăńlor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea veriűcărü in teren
a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 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 Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
To&etare - 16 ex.arhorL
Defrişare - 4 ex., uscate 100%.
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1915 ZDlR sApHATonM iMPflEUNA

2 SEF 2U1
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. ElectronicU nrA4, Sectorul 2

Spre şthnţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Str. Alexandru ceI Bun nr.16, bI.T21A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 13167/02.08.2018, înregistíată Ia RM.B cu nr
1650573/09.08.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr7734.2110.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului T2IA din str.
Alexandru ceI Bun nr.16, vă comunicăm că Ia veriFicarea efectuată pe teren, în data de
28.08.2018, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanui
Iocalităţilor, cu modificările şi comp!etările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc - parcare auto amenajată:

-1 ex.Fraxinus sp. (frasin) 020cm h=lOm, înclinat spre iopul de parcare cu nr.21 -

reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilorînclinate accentuat spre parcarea auto;
-1 ex.Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm hllm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube
matedaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează Iocurile de parcare cu nr, 16 şi nr.17.
Spaţiul verde faţă bloc - parcare auto amenajată, vizavi de sc. 1:

-7 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărh producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spa(e bi'oc — parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. UImus sp. (ulm) Ç3=3Ocm h=lOm;.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h8m;
-1 ex. Magnolia sp. ( magnolie) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramuriior înclinate spre parcarea auto.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m - eliminarea ramurilor uscate din

coronament.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea aiveoielor:
Plantaţie de aĺiniament — spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Acer sp. (arţar) 020-3Ocm h=8-lOm, uscate 100% (conform foto anexată).

Nr. 7734.2116505731
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Spaţiul verde spaie bloc — parcare auto amenajatá:
-2 ex. Cerasus avium (cireş) =15-2Ocm h2-3m, uscate 100% (conform foto

anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuăndu-se masa lemnoasă pentru a nu b(oca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor 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

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminădi ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărh de material

dendrologic tânăr.
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 specialitate privind execuţia toaletăńlor şi
defriflrilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, Tn compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex.

arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 2 ex. in alveolele rămase libere, în
urma defrişării şi 2 ex. în spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă optimă de

plantare, în toamna anuíui 2018, primăvara anului 2019
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl RM.B, în vederea verificărü în teren

a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi 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 emiterH.
Toaie(are - 13 ex. arbori;
Defrişare - 4 ex., uscate lOO%.

Înlocmit: (nsp. Pricopi Anişoara
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Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Sectorui 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pompihu Manoliu nr.13, bLG2, Sectowi 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13167/02.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1650577109.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7735.3ĺ10.08.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului G2 din str. Pompiliu Manoliu nr.13, vă
comunicăm că Ia veriticarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următowl
mateńal dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifîcările şi completările ulterioare şiH.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bĺoc — parcare auto (Iocurfle cu nr 15, 16 şi 17):

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=lOm h=12m, inclinată spre parcare -

reducerea cu 1/2 din inălţimea coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitării
producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii
meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu Ii afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia ehminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), 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.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizulut
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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibii, pentru inştflnţarea tuturor Iocatańior.

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

DIRECTOR
Simona-Marb
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25.SEP 2913
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Radovanu nr.13, bl.45, Sectowl 2

: .••. •.

M • •.

ŘOMÂNIA
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Referitor Ia adresa dvs. nr. 13167/02.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1650596/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr7738.8/10.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiul verde aferent blocului 45 din str.
Radovanu nr.13, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.08.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr.
2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completăriie ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc:

-6 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2o-25cm h7-8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi degajarea corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 030cm h=lOm — reducerea ramurilor în vederea
degajării corpurilor de iluminat public;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte în vederea evitării producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — spre trotuar

-5 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=20-25cm h=4-5m - reducerea cu
ramurilor inclinate accentuat spre trotuar,împiedică accesul pietonal.
Spaţiuĺ verde faţă bJoc, spre trotuar — iateral stânga:

-6 ex. Prunus sp. (corcoduş) =20-25cm h4-5m - reducerea cu
ramurilor inc!inate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m - reducerea cu
ramurilor inclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm - reducerea cu
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiui verde spate bloc:

-6 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h3-Sm - reducerea cu 1/2 din iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre trotuar;

-3 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerfl de pagube

Nr. 7738.8/1650596/

1/2 din Iungimea

1/2 din Iungimea

1/2 din Iungimea

1/3 din volumul
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materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şí extragerea rădăcinhlor:
SpauI verde faţă bloc — spre trotuar

-1 ex. Malus domestica (măr) O=lOcm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată);
Spaţiul verde faţă bĺoc, spre trotuar — Iateral stânga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — Iateraĺ dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi,
uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuändu-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
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantăńi de materialevenimente cu

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi
prevederilor avizului şi a tehnologiei
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, 3 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în
prima perioadă optĺmă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019

La finalizarea Iucrăńlor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, in vederea verificării in teren
a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi 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 înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 30 ex.arbori;
Defrişare - 3 ex., uscate 80-100%.

DIRECTOR
Simona

aI terenului este
a persoanelor în
de specialitate

sancţiuni conform

răspunzător de supravegherea
zona operaţiunilor, respectarea

privind execuţia toaletărilor şi
art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
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Spre ştünţă:
- DI

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Eleclronicii nr.44, Seclorul 2

B-dul ‚ sectorui 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.92, bI. D1, sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13167/02.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1650600/09.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7739.9/10.08.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului D1 din b-dul Basarabia nr.92, vă comunicăm
că Ia veribcarea efectuată pe teren, in data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.c.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucure$i, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — iateral dreapta - spre parcare auto:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35m h=llm, înclinat spre Iocul de parcare nr.8, format din două
şarpante, din care una este uscată 100%, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul,
iar a doua necesită - reducerea cu 1/2 din inălţime, in vederea evitărü producehi de pagube
materiale saü accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu ti afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), 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.

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, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B 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 aflşeze, în
xerocopie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.arbore.

Întocmit]nf43. Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1J;r%..;.::..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
I18 1D1B SÁPS&TQQIM iMflREUNĂ

25SEP7pip CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicu nr.44, Sectorul2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Tuzla nr.1, bI.11A, Sectorul 2

Reíeritor Ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1651095/10.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7794/13.08.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 1IA din str. Tuzla nr.1, vă comunicăm că la veriFicarea efectuată pe teren1
in data de 28.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din
intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc, A - parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-5 ex. Acer sp. (arţar) =20-35crn h=8-1 1 m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 025-35cm h=8-lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=35cm h=1 lm.

Spaţiui verde faţă bloc, sc.A — Iateral dreapta: -

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi
eliminarea ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specU de arbori:

-1 ex. TiIia sp. (tei) 030cm h=lOm- i eliminarea unui etaj de ramuri.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) I=20cm h5m;

AIee inirare, sc.B:
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de

trecere, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h8m;
-8 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=5-7m.

Spaţiul verde faţă b!oc, sc,B:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m — reducerea ramurilor în vederea degajării

corpului de iluminai public;
-5 ex. Acer sp. (arţar) 020-25cm h8-lOm - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor

inclinate accentuat spre intrarea în bloc.
AIee - aces autoturisme, sc.B:

-5 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre alee cu degajarea corpului de Huminat public.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcäm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Bď Regiia Elsab&a nr, 47. cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti. RDm&,Ia

TeI: 021.305.5500
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Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
AIee inirare, sc.B:

-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=6m, uscat 8O% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 pnvind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui

Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminădi ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anuiui);
- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat

sănătos pentu cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic

rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerH de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorui iegai ai terenu)ui 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

defriflrilor, 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.

arbore tânăr cu baiot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019
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 teren

a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

in 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 - 30 ex.arbori.;
Defrişare - 1 ex., uscat 80%;
Igienizare.
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Direcţia Generală pentru A dministrarea
Pa trimoniului Imobiliar Sector 2

Str. Luigi Gaivani nr.20, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Grădiniţa de Copii nr.15
B-dul Ferdinand l nr.23, Sectorul 2
- A.D.P. Sectorul 2
os. Electronich nr.44

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2nr.13819114.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1655992/3008.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8495/31.082018, prin care solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
Grădiniţei de Copii din b-dul Ferdinand I nr.23, vă comunicăm că Ia verifĺcarea 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 administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul iocalităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe ter(toriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Curte grădiniţă:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea eyitărfl producerU de pagube materiaie sau accidente pjin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoareie specii dâ arbori:

-3 ex. Morus sp. ( dud) O=35-4Ocm h10-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 035cm hlOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care

se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele
de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anuiui), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiiior din jur şi a reţeielor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, 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 emiterii.
Toaletare — 4 ex. arbort
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Direcţia de Mediu

2ZSEP 21O
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

1?

ŔOMÂNIA
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Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari BI. 5
Aleea Panteiimon nr. 13, Sector 2

Referitor ia adresa dvs. nr. 11805/12.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643783/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6666/19.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare e-mailul d-nei privind emiterea avizuiui de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent blocului 5 din Aieea Pantelimon
nr 13, vă facem cunoscut că ia verificarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc: I l

Reducerea cu maxim 1 ‚5m din Iungimea ramuriior, reducerea înălţimii
coronamentelor până Ia niveiui biocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2-5cm şi a
Iăstarilor Iacomi de Ia baza trunchiuriior arborilor conform art. 1 din Hotărârea nr. 121/2010
privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în
Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 10-25cm, h 6-14m
- 1 ex. Populus sp. (plop) e 6Ocm, h 16-18m
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 25cm, h lOm — apiicarea unor uoare reduceri în vederea

echiiibrării coronamentului
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 2Ocm, h 8m
- 1 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) O l5cm, h 6-8m

Lateraĺ dreapta bloc:
- 3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 30-4Ocm, h 8-14m - reducerea cu maxim

lm din Iungimea ramuhior, reducerea înălţimii coronamentelor până ia nivelui biocului, în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,
cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor.
Spaţiul verde spate bĺoc:

- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e 6Ocm, h 12-14m - reducerea cu maxim
lm din Iungimea ramuriior, reducerea înălţimii coronamentului până ia nivelul blocului, în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului.

Nr. 6666.211643783/
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- 6 ex. Populus sp. (plop) e 60-llOcm, h 18-20m - eliminarea ramurilor uscate şi

reducerea cu % din înălţimea coronamentelor (pánă Ia nivelul blocului), pentru a evita

frângerea acestora ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi esenţa

slabă a Iemnului speciei.
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc între scara A şi B:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O llOcm, h 16m, scorbură deschisă Ia bază, Iipsă cilindw

central, pericol de prăbuire
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.7189 int. 224), cu acordul Asociaţieí de proprietari, 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 executa conform art. 5 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in

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).
- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru

cetăţeni şi a condiţülor optime de dezvoltare a materiaiului dendroiogic rămas
- 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 al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor

şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind:

respęctarea avizului, respectarea tehnologiei de eecuţie a tăierilor, în caz contrar
aplićându-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 in declin biologic
avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.&M.R. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia piantării a 6ex.
arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (@trunchiuiui
minimum 7cm) şi înălţime corespunzătaare diametrului în funcţie de specie, in spaţiul
verde aferent blocului respectánd distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în

perioada optimă de plantare din toampő. anului 2018 — primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.&M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor încompensare. 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 copie, 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 - 16 ex.
Defdşare - 1 ex. în declin bio/ogic
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ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de
os. Colentina
- D-na

- Asociaţia de
Str. Maina cu
- Asociaţia de
os. Colentina
- Asociaţia de
os. Colentina

proprietari BI. IRTA 3
nr. 25 B, Sector 2

proprietari BI. IRTA 4
Pâine nr. 20, Sector 2
proprietari BI. 2
nr. 25 A, Sector 2
proprietari BI. IRTA 1 B
nr. 23 B, Sector2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1643784/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea privind emiterea avizuţui de speciaiitate de
intervenţie asupra rboriIor situaţi în spaţiul verde aferent blocului IRTA 3 din os. Colentina
nr. 25 B, vă facem cunoscut că Ia verifĺcarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018, 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 şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Spaţiul verde bloc IRTA 3 din os. Colentina nr. 25 B:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bIoc:

Reducerea cu maxim 0,5m din Iungimea ramurilor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante): ľ.

- 2 ex. Malus domestica (măr) e lScm, h 4-5m fl103w 30
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) O 3Ocm, h 6m ţ VJi33j10 j)
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 8m źj
- 3 ex. Thuja sp. (tuia) O 10-3Ocm, h 4-6m, lex. muItituIp1ţ,jWituIpinaI —

eliminarea arpantelor uscate
Lateral dreapta bloc:

Reducerea cu maxim 0,5m din Iungimea ramurilor, cu eliminaŕea vegetaţiei spontane
cu O 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 ( doar pentru situaţii cu igienizare), în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,

łż I
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cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia

bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O lOcm, h 6m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 5Ocm, 1, 6m, înclinat 45° către aleea de acces carosabilă

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Lateral dreapta bloc:

- 1 ex. Arbore O lScm, h 7m, uscat 100%
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 25cm, h 6m — fisură Ia inser[ia arpanteIor, risc iminent de

despri ndere
Spaţiu verde faţă bloc, stânga acces scară, în dreptul farmaciei:

- 1 ex. Arbore O 2Ocm, h 7m, uscat 100%
Tăieri de mntreţinere:

- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia gardul viu din jurul blocului, prin eliminarea
ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu Va până Ia % din Iungimea ramurilor tinere în
vederea refacerii unei tufe bogate.
Spaţiul verde bloc IRTA 4, scara 1 din str. Maęina cu Pine nr. 20:
Toaletare:
Spaţiu verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim 14 din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Malus domestica (măr) O 25cm, h 47m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor i
Spaţiu verde faţă bloc, stânga acces scara 1:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) e 25cm, h 7m, uscat 100%
Spaţiul verde bloc 2 din ęos. Colentina nr. 25 A:
Toaletare:
Spaţiu verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim 14 din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi e(iminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e i 5-45cm, h 6-8m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 3Ocm, h 8-10m

Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă b/oc, dreapta acces scară, în faţă Ia Foduna:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 2Ocm, h 7-8m
Spaţiul verde bloc IRTA 1 B din os. Colentina nr. 23 B:
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiu verde spate bloc, dreapta acces scară, ĺângă gang:

- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O 4Ocm, h 6m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grijá A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea ccnstrucţiilor 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 spaţiilôr verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
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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).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- defrişarea şi scoaterea rădăcinilor arborilor se vor executa pentru evitarea
producerii de evenimente 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 persoaneior 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. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboriior uscaU i în declin
biologic, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obliyaţia plantării a
llex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie, în spaţiile verzi aferente blocuńlor de unde se defriează, iar dacă spaţiul nu
permite, se va planta in zone adiacente cvartalului de locuinţe, respectând distanţa
reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toaman
anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor jn compensare, În caz contrar se vor aplica sancţi1ini conf. art, 4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Pentru relaţii supIimentare vă rugăm să vă adresaţi la nr. de telefon 021.313.06.47,
Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sectorul 3,
etj. 6, în zilele de marţi între orele 9-12 şi joi între orele 12-15

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Spaţiul verde bloc IRTA 3 din os. Colentina nr. 25 8:

To&etare - 9 ex.
Defrişare - 3 ex, din care 2ex. uscate 100% i lex. în pericol de prăbuire

Spaţiul verde bloc IRTA 4, scara 1 din str. Maina cu Păine nr. 20:
Toaletare -2 ex.
Defńşare - 1 ex. uscat 100%

Spaţiul verde bloc 2 din ęos. Colentina nr. 25 A
Toaźetare - 3 ex.
Defrişare - 1 ex. uscat 100%

Spaţjul verde bloc IRTA 1 B din ęos. Colentina nr. 23 B:
Defrişare - 1 ex. uscat 100%

?
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Direcţia de Mediu
POMANIA
E916 2OlB SAPSÂtQP;M IMEUNÁ

21.sEp 2018
CĂ TRE

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari 81. 9, scara C + D
Str. Grigore Moisil nr. 8, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11721/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1643784/18.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cereriie Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate de
intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9, scările C i D din str.
Grigore Moisil nr. 8, vă facem cunoscut că Ia veriFicarea efectuată pe teren în data de
13.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Lateral stânga bloc cu s&. Grigore Moisu:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, ramurilor care afectează faţada
blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2-5cm şi a Iăstariior 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, în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare a coronamentelor şi eliminarea ramuhior uscate de Ia
bază, fără a se elimina ramuriie tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 9 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) e i 5-3Ocm, h 8-1 2m
- 1 ex. Uimus sp. (ulm) e 6Ocm, h 14m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 20-3Ocm, h 8-lOm
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30-35cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 8-lOm
- 2 ex. Populus sp. (plop) O 80-9Ocm, h 16-18m - eliminarea ramurilor uscate şi

reducerea cu % din înălţimea coronamentelor (până Ia niveiui superior aI etajului 4), pentru
a evita frângerea acestora Ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată şi
esenţa siabă a Iemnului speciei.
Spaţiul verde faţă scara D cu str. Grigore erban:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eflminării riscuiui de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 5 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) e 20-35cm, h 8-1 Om
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 8-lOm
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 3Ocm, h 10-12m, lex. bitulpinal

Nr 6667.2/1643784/
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- 1 ex. Malus domestica (măr) ® 3Ocm, h 6-Bm — eliminarea drajinilor
Lateral dreapta bloc cu str Grigore .Şerban:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina

ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 20-3Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e 35cm, Ii lOm
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) ® 3Ocm, h 10-12m

Spaţiul verde faţă scara C cu str Grigore erban:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilíbrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de la bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 3Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi palun) e 30cm, h 10-1 2m

Tăieri de mntreţinere:
- aplicarea Iucrădlor de regenerare Ia gardul viu din juwl blocului, prin eliminarea

ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu % până Ia % din lungimea ramurilor tinere în
vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, 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:

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării un.ii 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 operaţiunüor, supravegherea execuţiei Iucrărilar, 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat 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.
Toaĺetare -32 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
l18 201B SÄPRÄ1ODIM IMPPEUWA

278EP 2Ü1b

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă
- Asociaţia de proprietari Bl. 57
Str. Vidin nr. 9, Sector 2
- Asociaţia đe proprietari BI. 59
Str. Vidin nr 11, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr 11721/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1643784/18.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6667/19.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererile Asociaţiilor de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
de intervenţie asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuhlor 57, 59 din str Vidin
nr 9 i 11, vă facem cunoscut că la verifĺcarea efectuată pe teren în data de 13.09.2018,
s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care în conformitate cu Legea nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cu
modiűcările şi completările ulterioare şi potrivit H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor ‘&erzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Spaţiu verde bloc nr. 57 din str. Vidin nr. 9
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei
spontane cu O 2-Scm şi a Iăstarilor lacomi de Ia baza trunchiurilor arborilor conform art 1
din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, saiubrizării şi
igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea iucrărilor de degajare a
firelor electrice stradale i echilibrare a coronamentelor, eliminarea ramurilor e de ia
bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de ş

- $ ex. Ulmus sp. (ulm) O 10-35cm, h 8-12m .a 1\
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O 2Ocm, h lOm
- 4 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) O 25-3Ocm, h 8-lOm %. ui 7
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 2Ocm, h 8-lOm -

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h Bm
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) O lOcm, h 6m

Spaţiuĺ verde spate bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, ramuhlor care afectează faţada

blocului, cu eliminarea vegetaţiei spontane cu O 2-Scm şi a lăstarilor Iacomi de Ia baza
trunchiurilor arborilor conform ar[. 1 din Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de
asigurare a îngrădirii, salubrizării şi igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în
vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor i eliminarea ramurilor uscate de la
bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

[
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3 ex. Tilia sp. (tei) e 20-25cm, h 8-12m
- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) e 10-35cm, h 7-12m, lex. bitulpinal
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) e 25cm, h 8-lOm
- 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) e 3Ocm, h 8-lOm

Lateral dreapta bloc:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 25cm, h 8-lOm - reducerea cu maxim % din volumul

coronamentului, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea
ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestuia (primul etaj
de şarpante).
Defrişare cu scoaterea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc, spre Iateral dreapta bloc:

- 1 ex. Arbore ® 35cm, multitulpinal, h Bm, uscat 100%
Spaţiu verde bloc nr. 59 din str. Vidin nr. 11:
SpaŞul verde faţă bloc:

Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina
ramurile tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)

- 1 ex. Prunus pissardii (corcoduş roşu) ® 35cm, h 6-7m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 25-4Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corccduş) @ lOcm, h 6-7m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu maxim % din volumul coronamentelor, cu eliminarea vegetaţiei

spontane cu e 2-5cm şi a Iăstarilor Icomi de Ia baza trunchiurilor arborilor conform art 1
din Hotărârea nr. 12112010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării şi
igienizării terenurilor virane în Municipiul Bucureşti, în vederea eliminării riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante):

- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) @ 2Ocm, h 8m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) e 3Ocm, h 8-lOm
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 4Ocm, 1, 12-14m

Lateral dreapta bĺoc cu str. Aromei:
Reducerea cu maxim 1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a

celor pendule spre trotuar, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate de Ia bază, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante):

1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 25cm, h Bm
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 20-35cm, h 10-12m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 15-2Ocm, h 8m
- 1 ex. Juglans nigra (nuc) e 2Ocm, h 8m

Tăieri de întreţinere:
- aplicarea Iucrărilor de regenerare Ia gardul víu din jurul blocului, prin eliminarea

ramurilor bătrâne şi degarnisite, scurtatrea cu % până Ia % din Iungimea ramurilor tinere în
vederea refacerii unei tufe bogate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89 int. 224), cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă
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pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea 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 Normeie de protecţie a spaţiilor verzi 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).

- igienizarea zonei se va executa, în vederea asigurării unui climat sănătos pentru
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

- 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 legal aI terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea avizului, respectarea tehnoiogiei de execuţie a tăieriior, 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 uscat1 avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a unui ex. arbore tânăr cu baiot
de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului 57 din str Vidin nr 9 respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de
utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind NorrieIe de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul AunicipiuIui Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.S, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din acelaşi act
normativ.

Asociaţiile de proprietari au obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îI afeze,
în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Spaţiu verde bloc nr. 57 din str. Vidin nr. 9:

Toaletare - 21 ex.
Defdşare - 1 ex. uscat 100%

Spaţiu verde bloc nr. 59 din str. Vidin nr. 11:
Toaletare - 13 ex.
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• PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/.%.:.:z-..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
w IaçApArnlM IUDeEUNA

2ZSEP 2018
CÁ TRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sector 3

Spre ştünţă:
- Dl
Str Sector 2

Referitor la adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1652193/14.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7977/20.08.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.14 din str.
Dumbrava Roşie, vă comunicăm că 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 spaţblor verzi din intravilanul localităţilor, cu mcdificăńle şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imob/I cu nr. 14:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), trunchi fără coronament, O=3Ocm h=4m, uscat
100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grĺja administratowlui
Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.F.I.), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe terhoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării cpnstrucţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de
material dendrologic tănăr.

Precizăm că administratorul Iegal aĺ terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar aplicándu-se sancţiuni
conform art 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, in curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna
anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor 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 cadrul P.M.B, in vederea verificării in teren a plantărilor
in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare —ĺaK., uscat 100%.

DIRECTOR
Simona-Mai

!ntocmit: Insp.1Ptfcopi Anişoara

Red: P.Afl exJlB09.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

.1 •••••.
1,••.

ŔOMÂN IA
IJja 2oIa sĄpeaTnnrM iMPOEUNA

Spre ştiinţă
-Dna
Str.

2ZSEP1ÜI
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653558/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8163/33.08.2018, prin care solicită
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în aliniamentul din
str. Erou Floruţă Ion nr.57, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
28.08.2018, s-a inventariat următorui material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţüior verzi din intravilanui
Iocalităţflor, cu modificărfle şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PJantaţie de aliniament — imobi! cu nr. 57:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 050cm h14m, situat Ia distanţa de cca.lm de gardul
imobiiului - reducerea cu 1/3 din volumui coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabie, cu degajarea reţeeIor aeriene stradae

Lucrările avizate se vor execuŢa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 teritoriu Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI
acestora (cu excepţia ehminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, 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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.arbore.

Întocmit: ţnşp. PrÎcopAnişoara

Red: P.A.B ex.Il8O92018 /— prezentul aviz afost postal pe ste- uI PMB.
http:(Ą..wiv.pmb mtnstitutWprÉmaria!dWectii(diectia medjtavze aibo,i n cons&jtam/avtze arbori n consoltare.php. pe data de

Nr. 8163116535581

DIRECTOR
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1110 2010 SĄREĄTnQIM jMPPEUNA

CA TR E,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştUnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Gheorghe Ţiţeica nr.10, bI.56 bis, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13490108.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1653317122.082018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr8179123.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 56 bis din str.
Gheorghe Tiţeica nr.10, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren1 în data de
07.09.2018, 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 modiřicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304i2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Salix tortuosa (salcie creaţă) O=?Ocm h1 1 m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=lOm, inclusiv degajarea corpului de

iluminat public;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 030cm hllm.

Spaţiul verde faţă bIoc, în trotuar
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) =25cm h=lOm, înclinat accentuat spre trotuar şi

carosabil - reducerea cu 112 din volum în vederea regenerării şi echilibrărfl arborelui,
Spafiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) O=20-25cm h8-1 1 m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h8-lOm.

SpaŞuI verde spate bloc:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h9m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 045cm h14m;
Reducerea cu 1/2 din înălţime în vederea regenerării şi echilibrării arborilor, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) 025cm h=lOm, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm. înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil.

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform ad.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 al

Nr. 8179116533171

Bd. Rogîia EIabeIa nr. 47, cod poştal 050013, sectors, Bucureşli, Romăiia
TeI: 02130555.00
hflp.lIwvnwpmb.m



acestora (cu excepţia eliminăhi ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuándu-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene.
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.MB. nr. 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI af]şeze,

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 emiterü.
ToaIetare — 12 ex. arbork
Igienizare.
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DÎRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Pricopi Anîşoara

Red: PA33 ex.118.O92018
— pmzentul av afost postat pe site- ul PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1918 2018 $A8SMĆP M IMPREUNA

Nr. 8476, 767711655925, 1650131/ 2Z SEF 2ÜĘj

CĂ TRE,
ADMINISTÍZAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2

Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str ‚ Sectorui 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Maior Coravu nr3l, bI.P3A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.14023/21.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1655925 /30.08.2018, a d-nei cu nr. 1650131/08.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8476131.08.2018, 7677i09.08.2018, prin care se solcită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul
verde aferent biocului P3A din str. Maior Coravu nr3l, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 03.09.2018, s-a inventadat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui localităţilor, cu
modificăriie şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Munidpiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iater& stânga spre str Motorului:

-1 ex. Ulmus sp. (uim) ®=4Ocm h=12m, situat Ia distanţa de cca. 2,5m de
gardul din beton aI imobilului din str Motorului nr.2 - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile, afectează acoperişul imobilului cu nr.2 din str Motorului.
Tuns gard viu:

-10 mI. Ligustrum sp.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 Bucure$i,
în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu Ii afectat
echilibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidenteior sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a reţeiełor aeriene.

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,

Bđ, Regkia Ekabela r 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucweşti. Rom&a
TeI: 021.30555.00
htt:flww.tpmb.ro



în caz contrar aplicándu-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

af,şeze, în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea

tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare— 1 ex.arbore;
Tuns gard viu.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: I p. Pricopi Anişoara
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Red: P.AB ex.l8.O9.2018
— prezentul aviz afosl postat pe ste- ul PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27,sŕ
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronîcii nrA4, Sectorul 2

...;;..

ŔOMÂN IA
il8 2D8 sApAToM IMPQFuNA

Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.14025/21.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1655922/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8478/31.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în faţa imobilului cu nr 14 din str Luncşoara, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normeie de protecţie a spaţflior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Fafă imobii cu nr. 14 — ghena de gunoi:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 035cm h12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
matehale sau

I
accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuçi, în condiţii meteo

nefavorabile.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.39, int. 224), 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 i afectat echilibrui biologic aI
acestora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), 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
reţeieior aeriene.

Precizăm că administratowl legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa 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.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaleiare — 1 ex. arbore.

Anişoara

Nr. 847811655922/

DIRECTOR EXECU
Simona-Maria

Red: PAJ3 exJlĐOt

Întocmit:

Bd, Regha Elisabeta rw. 47, cod poştal 050013, secw5, Bucureşti, Ramâ,a
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/;r%..:.:.:..
Direcţia de Mediu

POMAN IA
9 7OT SAPDATŮP;M iMPREuJA

2?SEp 2U1I3
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul

Spre şthnţă:
-Dna
Str. Sectorul 2

(PIanta ţie de aĺŕniament - str. Arh. Slăniceanu Nicolae Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs., nr.13819/14.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1655979/30.08.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8490/31.O8.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizuiui de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Arh. Slăniceanu Nicolae
nr.9, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 07.09.2018, 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 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:
Piantaţie de aliniament - imobU c - . str Arh. Slăniceanu Nicolae:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=40-5Ocm h11-13m - reducerea cu 113 din volumul
coronamentelor şi eIininarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producrii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acopeńşul imobilului de Ia nr.2 din str. Arh. Gheorghe Mandrea.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), 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 al
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
tuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 2 ex.arbori.

DIRECTOR,j
Simona-MaĄrj$,DPA

Întocmit Insfrjcopi Anişoara 24. SEPRed:P.A.Iaex.Il8.09. Iłí 1,— p
— prezentul avU afos sCe- uI 9PMS(
htInJMv.pmb.rotm titutľ :. - Weclwdwectia medhjiave arboh n consuľ(ar&avize artad ii conşuar .nhoţědata de

Bd. Regiia EIabeta rrn 47. cod poştal 050013, sedoc5, Bucureştŕ. Romáib
TeI; 021.3055500
hhpilwww.pmb.m

Nr. 8490116559791



o
o



:ii:i:.
:1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 :.::%%.:.:.:.

Direcţia de Mediu 1•

ROMAN IA
1418 018 SAPUÂ;o1;M IMPPELINA

Nr.72642116475571 2igöT2O1Q
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIUL VI PUALIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Aleea Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Aleea Lunguleţu nr.3, bI. V2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.12598/24.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1647557/31.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7264.2101.08.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului V2 din
aleea Lunguleţu nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
19.09.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modifĺcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul cordnamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărh produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Qcm h=9m;
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=35cm h12m - reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bioc — parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto şi
eliminarea ramurflor uscate din coronamente, a următoare)e specfl de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) 025-35cm h=8-llm;
-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=20-35cm h8-1 1 m.

Spaţiul verde faţă bĺoc — Iateral dreapta:
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,

trotuar şi carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente, Ia următoarele specii de
arbori:

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) 020-25cm h6-Bm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20m h6m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) 020-25cm h=7-Sm;

Spaţiul verde faţă bloc — íateraI stânga:
-2 ex. Prunus sp.(corcoduş) O=20-25cm h=4-5m, - reducereatamurilorín vederea

facilitării pătrunderü Iuminü naturale în apartamente.
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Spaţiuĺ verde spate bĺoc:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm hBm - reducerea cu cca 1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor,:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 025cm h=6m, uscat 1 00%, înclinat accentuat, pericol de
prăbuşire,
Spaţiui verde faţă bloc D14 din Aleea Lunguleţu nr.6 — parcare amenajată:

-3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30cm h=Gm, prezintă multiple scorburi pe
trunchi i Ia baza Ior, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectowl 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform artG pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritońul Municipiului
BucureşU, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Fetru repararea prejudiciului adus mediului conform ţfrevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 19
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiile verzi aparţinând blocurilor V2
(1 ex. arbore) şi D14 (18 ex. arboh), in prima perioadă opUmă de plantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrădlor 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 cadwł P.M.B, în vederea verificădi în teren
a plantăhlor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 16 ex.
Defrişare - 4 ex., din care 1 ex, este uscat 100%.

Întocmit: ins Pricopi Anîşoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

cĂ T R E,

ŔOMÂNIA
llB 2l8 I SAPOA7CP;M i MPEuNÂ

Spre ştünţä:
- Şcoala Centrală
Str. Icoanei nr.3-5, Sector 2

Direcţia Generală pentru Admnistrarea
Patrimoniului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.3431/09.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.1651139/10082O18
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.7798/13.08.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea ŞcoIb
Centrale privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
unităţii de învăţământ din str. Icoanei nr.3-5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in
data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanui iocalităţilor,
cu modificăhle şi completădle ulterioare şi H.c.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritohul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte interioară - spate:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea raamurilor inclinate accentuat spre acoperişul clădihi şi
eliminarea ramurilor uscate din coronament, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Juglans sp. (nuc) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m;
-2 ex. cerasus avium (cireş) O=20-25cm h=4-6m;
-1 ex.Cerasus avium (cireş) O=35cm h12m r prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată 100%, eliminarea acesteia;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş), bitulpinal h6m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

ńdicărfl coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=7m — reducerea ramudlor de Ia baza

coronamentului cu 1 ‚5m din Iungime;
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal aI terenului pe care se af]ă

arborii, 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 terhoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arbońlor
(primăvara-toamna), pentru a nu Fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

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, 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.
Toaietare — 8 ex. arbori

Nr. 7798I16511391

DIRECTOR EXE
Simona-Marir

Întocmit: Anişoara
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Spre ştflnţă:
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Avńg nr.35, bI.441, sc.A,, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr
1653391/22.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8160/23.08.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 441 din str. Avrig nr,35, vă comunicăm că Ia veriřicarea efectuată pe teren,
în data de 28.08.2018, 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 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, sc.A:

-1 ex. TiIia sp. (tei) 030cm h12m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A- spr lrotuar: l

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, impiedică
accesul pietonal, Ia următoarele specü de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm hlOm;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-lOm din care lex, acoperit cu iederă;
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitărH producerfl de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,cu degajarea corpurilor de iluminat public, Ia
următoarele specü de arbori:
SpaŞuI verde spate bloc:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpina! h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h9m.
-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h8m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=6-7m, uscate 100% (conform
foto anexată).

Lucrărfle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţhlor din
reţelelor aeriene, astfel:

ŘOMÂNIA
L' :WH SÁIBÁÎCMIMOĹUNÁ

Nr. 8160116533911
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

o

- 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

telefon
acces,

jur şi a
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Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevedeńlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verif]cării în terenÇD
a plantărilor În compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi 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 locatarilor.

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

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Inş
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1..;:%•.:)
Direcţia de Mediu ‘....

POMAN IA
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DCŢ2Oi8 CĂTRE,
Dna

Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1653548/22.082018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nrBlG2/23.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu din str.
Emisferei conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autetificare
nr 3 ‚ Fişa de Cadastru ni. )4.03.2008 şi Extras de Carte Funciară

j114.03.2008, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
07.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, 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:
Curte imobiI

-1 ex. Abies sp. (brad) O=45cm h12m, situat Ia o distanţă de cca,.lm faţă de gardul
imobilului - reducerea cu 1/3 din vQlumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 301/2009 privind Normele
de protecţie spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce sa 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 sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Frecizăm 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 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 emiterü.
Toaletare — 1 ex. arbore.

DIRECTOR V,
Simona-M

c

v4, -7ď'
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Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str Măgura Vulturului nr66, bl. 11 7B, sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653646/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.6170/23.0S.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în parcarea
amenajată, vizavi de blocul 1 17B din str. Măgura Vultuwlui nr.66, vă comunicăm că Ia
veriFicarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a inventariat următorul matedal
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
tedtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament- vizavi de blocuĺ 11 7B din str. Mägura Vuiturului nr. 66:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramuńlor uscate, in vederea evitării producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerL şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Parcare auto amenajată - vizavi de bL 1178 din Str Mă gura VuituruIui:nr. 66:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre parcarea
amenajată i eliminarea ramudlor uscate, la următoarele specii de arboń:

-10 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-1 Om;
- 6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-30çm h=8-lOm.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Parcare auto amenajată - vizavi de bL 1178 din Str, Mă gura Vulturului:

-1 ex. Acer sp. (artar) ®=2Ocm h=Gm, înclinat spre parcare, prezintă scorbură la
baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
În trotuar — faţă imobil cu nr 71:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=6m, înclinat 25D spre trotuar, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fl
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ‘.““
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărU 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
preveđerilor 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului 1 17B, în
prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 cadrU P.M.B, în vederea veriflcărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI ařişeze, (J
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 emiterfl.
Toaletare - 17 ex.arbori;
Defrişare - 2 ex. arbori în declin biologic.

Întocmit Ins Pricopi Anişoara

2ŞSEP 2018

Red: P.AJ3 ex.21.O92018
— prezentul aviz afost postat pe s(e uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
9' B 201 B I SAlmATo: n IJNÄ

Nr. 8176116533111 Ű1t,LüiO
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sectorul 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.15490/08.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653311/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8176/23.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 31 din str. Răuşeni
nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, 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
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:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 3:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35m h12m — reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărh producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de ‘teiefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (prżmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, in 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.
Toaietar bore

DIRECTOR
Simona-M iat4F'PAt
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

POMANIA
1918 2018' SĄOOATOO:M Ąol)rUNĄ

Nr. 8180116533151 O1QcŢ2O18
CĂ TRE,

Spre ştiinţă

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.2C, bI.4, sc.B, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13490/08.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653315/22.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.81B0/23.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 din şos.
Colentina nr.2C, vă comunicăm că Ia veriřicarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018,
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
modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spafiul verde spate bioc:

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) 025-3Ocm h=8-9m — eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentelor şi pătrunderea Iuminfl naturale în apttamentele de Ia
etajele inferioare i eliminarea ramurilor uscate.

?Qienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentath de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spafiul verde spate bloc — parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm hlOm, prezintă scorburi pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü 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 Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- 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;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. Regina EIabeta nr 47, cod poştal 05C013, sedor5, Bucure$i, RomŮn

TeI: 021.3055500
httpilwww,pmb.ro



prevederílor 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.MB. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, astfel: lex. în aíveoia rămasă Iiberă în
parcare i 5ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 veriřicării 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 îI ařişeze,
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 - 7 ex.arbori
Defrişare - 1 ex. în declin bioĺogic

Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

tfl OCĘŽUi8

Stť.
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Sectorul 2
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—
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ŔOMÂN IA
1918 20181 SAPOÄ;OOIM IMOOEuNÄ

Spre ştflnţă:
- s.c.
Şos. Sectorul 2

Referitor Ia adresa S.C. Scandinavia Invest Grup S.R.L., inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1655075/28.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8377/29.08.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborflor situaţi în curtea imobilului cu din str.
Slăniceanu Nicolae, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, 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 spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobiĺ cu J din str. Siăniceanu Nicolee:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurHor uscate, în vederea
evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specü de arbori:

-6 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=8-1 lm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=llm.
Precizăm că prin poziţionarea Ior, arborü afectează clădirea şi acoperişul imobilului cu

nr.219 din şos. Mihai Bravu.
Lucrările avizatetse vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află

arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 đin H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele đe protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţe!elor aeriene.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 6 din
Anexa nr. 1 Ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009.

Mentionăm că, ?n caz de absenţă a proprietaruĺui sau neimplicarea acestuia, conform Cod
CivU art. 613, alin.3 administretoruĺ Iegal aI terenului efectat de erbori (& 0. Scandinavia Invest Grup
S.R.L.) poate intervenii asupra acestora, prin reducerea coronamentelor ce se intind pe acoperişul
imobiĺului din Şos. Mihai Bravu nr.219, sectowl2.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toa!etare — 7 ex. arbori.

DIRECTOR
Simona-M $ POP'

D
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

POMAN IA
I9l8 2018 ISĂOBÄTOOLM IMPIIEUNÁ

QlÜČ7oio
CA TRE,

R.A.T.B. — Uzina de Reparaţii
Intrarea Vagonului nr.1O, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1655928/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8474/31.08.2018, prin care soIiciŁ
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea R.A.T.B.
din intrarea Vagonului nr.10, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
07.09.2018, 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 şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte R.A. TB. Intrarea Vagonului nr. 10:

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-35cm h8-lOm, Iipite de clădirea
imobilului de Ia nr.24 din str. Silozului, pe care Ô afectează - reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
9efavorabile. j

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuändu-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
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex. arbori.

DIRECTOR E
Simona-M ţja POP

Red P.AJ3 exfll
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Spre ştflnţă:
- DI

01 ÔciŞ6
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Eiectronicii nr.44, Sectorul 2

i•I ť3:::
ŔOMÂN IA
lOlfl 2Ol8j5ÂPUAîOM iMEL!NA

Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str, Petre Antonescu nr.1, bIJ3A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13819/14.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1655974/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8487131.08.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in spaţiul verde aferent blocului T3A din str, Petre Antonescu nr.1, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren1 in data de 07.09.2018, 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 modiflcările 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:
Spaţiuĺ verde spate b!oc — parcare auto amena]ată:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25m h=lOm, înclinat accentuat spre parcarea auto — reducerea
cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerb de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nqfavorabile, afectează faţada blocului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Séctorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic a! acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 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 îI afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înşthnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaĺetare — 1 ex.arbore.

Întocmit: I Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l918 20181 sÄi0AropIM Mpp ELJNĄ

a1/ocŢkui
CĂ TRĘ

ATR SERVICES S.R.L:
Otopeni, Calea BucureştÎlor nr.224E,

Corp C1, pafler, camera 17
- administrator

- n ‚Sector2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1657627/05.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.8701/06.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu din str. Plantelor, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.0.2018, 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 modiťicările 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:
Curte imobiI cu

-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=BOcm h16m, situat Ia o distanţă de cca. 5Ocm faţă de
gardul imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărü producerH de pagube materiale sau acciđente prin frängerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavqrabile.

Lucrările avizate se vor executa prin rija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 nu fi afectat echilibrut biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 emiterü.
Toaietare — 1 ex. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mari
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(Peamenajarea grădinii botanice, în interes didactic - str. Traian Vuia nr. 6, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 18677/19.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q
1644456/19.07.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6762/20.07.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de defriare a 3ex. arbori situaţi în curtea imobilului nr 6 din str. Traian
Vuia, în vederea reamenajării grădinii botanice, în interes didactic, vă comunicăm
următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Ordinul nr. privind atestarea dreptului de proprietate, emis de
Ministerul Educaţiei Naţionale i Cercetării tiinţifice, însoţit de anexă;
-OCPInr.
- Planurile grădinh botanice;
- Memoriu tehnic — amenajare i întreţinere grădina botanică;
- Lista plantelor existente în grădina botanică a Facultăţii de Farmacie;
- Fi$ de execuţie proiect nr. ‚ emisă de Consiliul Naţional pentru
Finanţarea Invăţământului Superior;
- Foto vegetaţie.

2) a verificării în teren din: 23.08.2018.
3) a punctului de vedere favorabil exprimat în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie

şi Protecţia Mediului — C.G.M.B din 25.09.2018.
4) conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a
celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări:
Defrięare:

În curtea Facultăţfl de Farmacie din str. Traian Vuia nr. 6, grădina botanică
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Scm, h lOm — în declin biologic
- 1 ex. Populus sp. (p!op) O BOcm, h 16m
- 1 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) O 45cm, h 14m
Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin

grija proprietarului1administratorului Iegal aI terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal al terenului este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei

Bd. Regna Elisabeta nr 47. cod paştal 050013. s&tor 5, Bucureşti. Rcmânia
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FACULTA TEA DE FARMACIE
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plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
spaţfllor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-fv1arianą1POPA
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caz coMrar apTicändu-se sanciuńi contorm art 6, pd din Ânexa nr:1 iałitGi. -ni.

30412009.
Pentru repararea preiudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţî obiigaţia plantării a lBex. 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 Facultăţii de Medicină din B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5 respectând
distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din
primăvara anului 2019, respectând Angajamentul de plantare nr. 6762/1 din 18.09.2018.

Froprietarul/administratorul Iegal al terenului din B-dul Eroii Sanitari nr. 8, sector 5 va
aplica lucrări de întreţinere corespunzătoare, pentru a asigura un procent ridicat de prindere
a materialului dendrologic tânăr.

La finalizarea Iucrărilor de
privind Normele de protecţie a
obligaţia de a anunţa Direcţia de
plantărilor în compensare, ln caz
no rmativ.

În timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de
protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau
altor materiale în jurul trunchiului arbodlor şi rănire&wperea ramurilor arbońlor prin
manevrarea utilajelor.

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

o
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
1915 :9'aI 5ÁnnnOrL1 wor.ęUNÄ

O DCŢ Z -

CĂ TRE
ADMINISTRAŢIA FONDULUJ IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul3

Spre tünţă:
DI.

(Str. Mogo Vornicul sector 2)

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642932/16.07.2018, şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6535/17.07.2018, completată cu actele
adiţionale, contractual de închiriere i chitanţele de plată, reprezentând chiria terenului,
înregistrate Ia P.M.B. cu nr. 1663106/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
9406/25.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de defriare a 4ex. arbori situaţi în
curtea imobiiului nr. 6 din str. Mogo Vornicul, deoarece aduc prejuđicii prin afectarea
construcţiilorÍgardului prăbuit ęi dârmat, vă comunicăm următoarele:

1) In urma analizării documentelor existente Ia dosar:
- Cerere;
- Copie CI
- Foto vegetaţie.

2) a verificării în teren din: 04.09.2018.
3) a punctului de vedere favorabil exprimat în cadrul şedinţei Comisiei de Ecologie

şi Protecţia Mediuiui — C.G.M.B din 25.09.2018.
4) conform prevederilot Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi admínistrarea

spaţfllor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completăňle ulteńoare şi a

Q celor din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm următoarele Iucrări:
Defriare:

in curtea imobilului nr. 6 din str. Mogo Vornicul, Ia Iimita de proprietate
- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 15-2Ocm, h lOm — răsăriţi spontan
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20-25cm, h 10-12m
Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin

grija proprietarului/administratorului Iegal al terenului (AFI) cu o firmă abilitată, evacuându
se masa Iemnoasă i preluarea materiaiului lemnos rezuhat, pentru a nu b)oca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor din jur.

Precizăm că proprietarul/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.

Nr. 6535,9406/1642932,1663106/

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în

Bđ. Aegina EUsateta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.55.00
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compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 24ex. arbori
tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului
minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în alte
zone aflate în administrarea instituţiei dvs., respectând distanţa reglementară faţă de clădiri
şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2018 — primăvara
anului 2019. De asemenea se vor aplica lucrări de întreţinere corespunzătoare, pentru a
asigura un procent ridicat de prindere a materialului dendrologic tânăr.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren a
plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din acelaşi act
n o rm ativ.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaJiAarjana POPA
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Nr. 8402/1655708/ Oa OCI 2Q
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştünţă:
- Dna
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1655708/29.08.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8402/30.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Silvia nr.70, vă comunicăm 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 administrarea spaţfllor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.Ç3 nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
Plantafie de aliniament — imobŕI cu nr 70:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=8-lOm, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr 76:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=5m, in declin biologic avansat, ritidomul este fisurat pe
toată Iungimea trunchiului, înclinat spre imobil, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr, de telefon 021ĺ252.77.89, int.224), conform prevederilor 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 a
deteriorărb construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăriťor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

O
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 8 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 3 ex. în alveolele rămase Iibere, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare in
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 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 verificării in teren a plantărilor
in 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 — 3 e,%,gwLcşrę 2 ex. sunt uscate 100%.

DIRECTOR EXĘQČ?TIV, %
Simona-MaridWîPOPt
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
IO1S.2010 J SÁQATOnIM MPPEUNA

Ü ÜCT Zfl
I CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pescariior nr.9, bI.35, sc.2, Sectorul 2

Referitor ia adresa dvs., nr.14024/22.08.2018, mnregistrată ia P.M.B cu
nr.1655923/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8477/31.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 35 din str.
Pescarilor nr.9, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.09.2018, 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
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304ĺ2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lOm, afectează faţada blocului;
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=2Scm h=lOm, inclusiv degajarea corpului de iluminat

public;
-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=3Ocm h=14m.

Spaţiul verde faţă bĺoc, sc.2, spre trotuař:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lDm, inclinat accentuat spre trotuar şi

carosabil;
-2 ex. Acer sp, (arţar) O=25-3Ocm h=8-lOm.

Spaţiu/ verde spate bioc:
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=2Ocm h=6m — reducerea ramurilor în vederea

degajării corpului de iluminat public;
-2 ex. Juglans sp. (nuc) O=25-3Ocm h=8-lOm — eliminarea ramurilor uscate din

coronamente.
Spaţiul verde spate bloc — spre trotuar:

-1 ex. Saiix sp. (salcie) O=SOcm h=12m.
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar
Spaţiul verde spate bioc — sc.2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Scm h=6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Tuns garđ viu:

-31 mI. Koelreuteria sp. (băşicoasă).

Nr. 8477/16559231

Bd. Regina Elisateta nr 47, cod poştal 050013, sector5, Bucurvşti. Ramána
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teińarea uaaerea rădâćiĎhr
SpaţÍui veide şitžie bloc, sc2

1 ex. U!mus sp. (ulm),.bitulpinalh=12m, uscat 90% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se or executa prin gdja A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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-toamna), pentru a nu ři
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

-tuns gard viu - se va efectua odată cu lucrările de toaletare/defrişare;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr

Precizăm că administratowl Iegal aI 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 toaletărilor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
no rmativ.

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 - 12 ex.arbori
Defrişare - 1 ex., uscat 90%;

Tuns gard vîu.

o

o
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: PAJ3 exO1.1O2018
— prezentul aviz afost postat pO site- u! PMB.
hIlp I/www nmh rIns',!jIIuprIman&d,recIIJd reoIIa medlu.avlze arbon In consulţar&av,ze a,bon In consultare hp ne data de
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B-dul ‚ Sector 1

( Curte imobfl - os. Andronache nr.7, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia RM.B cu nr. 1657913/06.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8776/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.7 din şos.
Andronache, conform Dispoziţii nr.16426/30.07.2012, vă comunicăm 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 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 spaţflor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr. 7:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=6Ocm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează reţelele aeriene stradale.

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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.
Toaíetare — 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXEŮ.
Simona-Mari nŰPOPA 4\

IItJ
Intocmit: Insp.ricopi Anişoara

Red: P.A/3 ex./O1.1Q.2018
— prezentul aviz aťost postat pe site- uI PMB.
http Íĺwww nmb ro/ingtiţutu/nnmana/directiiidirectia medlu/av,ze aton n consultare/av,ze a,torl In conMiltare nhn ne data de

Nr. 877611657913/

Bd. Pegna Etisabeta nr. 47, cod poşlaí 050013, 5ector 5, Bucureşli, Romána

TeI: 021305.5500
http:J/www.pmbro

04'
‘ŰCŢ2,





-r

fl PR1MRIAMUNICIPJULUI BUCUREŞ11

kItJ Direcţa de Mediu i
ROMANIA

- l fll :1 :nl l sÄfllUron:M ivprkJrJ

—

Nr. 8778, 8777/1657828, 1657815/
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Maior Vasile Băcilă nr.29, bI.32, sc.2, Sectorul 2

Referitor Ia adresele d-Iui înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1657828,
1657815/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8778, 8777/07.09.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent
blocului 32 din str. str, Maior Vasile Băcilă nr.29, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,

Q in data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţńlor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Platbandă spate bloc — parcare auto amenajatä:

-1 ex. Populus sp. (plop), bitulpinal, h=16m, în declin biologic avansat, fără ritidom Ia cca.
M ‚50m, atacat de carii, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a 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 construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel lex. în aîveola din platbandă i 5ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 teren a plantărilor
in 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 îI afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştbnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are tepJśe.vaIabiIitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex. bŕoĺogic.

DIRECTOR EXECU
Simona-Mariai

Red: ĺ)flţ&2.-

uIPMB.

Întocmit

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştat 050013, şector 5, Bucureşti, Románia
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Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1658151/06.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.8779/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.39A din str. Măgura Vulturului, conform Contractului
de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentificare nr. şi Extrasului de Carte
Funciară nr. ‚ vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
12.09.2018, 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 H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr.39A:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=20cm h=9m,situat Ia distanţă mică de conducta de gaze i gardul
vecin, declin biologic instalat în partea superioară a coronamentului sub formă de „cuib de barză"
fără aspect decorativ, uscat cca. 80% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor 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 a
deteriorării construcţiilor d(n jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare piantării de
material 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 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizaţ pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie
de specie, în curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2018, primăvara anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.8779/1/ 18.09.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art9 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
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 la data emiterii.
Defrişare — 1 ex., uscat 80%.

DIRECTOR EXEC
Simona-Maria ŰP ;

Întocmit ţçfricoPiAnioara

Red: P.A13 ex./O1.1O.2018 j O
— prezentul aviz afost postat pe &te- uI PMB.
htt:/iwww.pn'b.roJinst.äutii/primańaIdiretii/directia mediwavize arbod in consultare/avize aŤnd n corsu!tare.pLp. pe daţa de
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Nr.8615116571411 1O OCI 2018
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronícii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
Matiro S.A.

Str. Fecioarei nr.13, Sectorul 2

Referitor ia adresa dvs.nr.14599/28.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1657141/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8615/05.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea firmei Matiro S.A. privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentui din str. Fecioarei nr.13, vă comunicăm că
Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material

Q dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravílanui Iocalităţilor, cu modificările şi compietările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr 13:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=lOOcm h=16m, situat Ia o distanţă de cca.lm faţă de
gardul imobilului de Ia nr.13 — reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea
ramurilor uscate în vederea evitărfl producerh de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează acoperişul
imobilului i degajarea reţeleior aeriene stradale.

Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiflor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentw a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

Q orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, 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 vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.arbore.

DIRECTOR E
Simona-Mj4

ţ. k1 Intocmit: Ipisp, Pricopi Anişoara
Re& P.AJ3 ex02.10U0t&[.
— prezentul aviz atnst
http I/www nmb rn/Instltutlî/pnmi?îrdîřectl,/dlrect,a mediuIvize arbon ‚n consultare/av,ze arbon In consultare nh n ata de
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Nr. 8618/1657152! 1 & ÜCŢ 2O
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştUnţă:
- Dna
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.14598/28.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657152/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8618/05.09.2018, prin care transmiteţispre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Berechet nr.6A, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, in data de 12.09.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi campletările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare;
Piantaţie de alinŕament — imobil cu nr.6A:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
Irângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, eflminarea ramurflor uscate
şi a unui etaj de ramuri cu degajea reţelelor aeriene stradale şi a corpului de iluminat public.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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
repau vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei 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 — I ex. arbore.

DIRECTOR E TIV,
Simona%ńaRpA

IP J Întocmit: Insp. Şrjcopi

Red: PA./3 ex/02.1O.2018
— prezentul aviz afast postat pe ste. uI PMS. ‘
http //wwwnmb.rnflnstitutii/primada/directii/directia mediu/avize a,toń ín consuItareavize arbod n consultarephp, pe data de C
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Nr. 8619/16571421 1O. OCI ?Ü
CĂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Şos. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs.nr.14600/28.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1657142/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8619/05.092018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in aliniamentul din şos. Dobroieşti nr.25B, vă comunicăm
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 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aĺiniament — imobil cu nr.25B:

-6 ex. Platanus acerifolia (platan) O=20-25cm h=7-8m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 arborflor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiĺibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Q Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăhi construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 —6 ex.arbori

DIRECTOR EX:
Simona-Marb

Întocmit: Insprfricopi Anişoara

Red: P.A13 ex/021O2018
— prezentul aviz afost pastat pe site ut PMB.
hflp:flwww.pmb.ro/institutiilnrimadaldirectii/directia mediu/avize arboh in consultaretavize arbori in consultare.p p, ne data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021.30555.00
hltp :iĺwww.pmb . ro



o
o



PRIMÄRIA MUNICIPIUUJ BUOJREŞfl ;a-Ş
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
0. OCT 2O

CĂ TRE,
ADM1NISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. EIectronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştflnţă:
-DI
B-dul ‚ Sector 2,

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia. P.M.B cu nr.
1657625/05.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8694/06.09.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea
aferentă blocului 32 din b-dul Basarabia nr.42, vă comunicăm 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 administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăhle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc - parcare amenajată

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm prezintă scorburi pe trunchi i Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Părculeţ — Ioc de joacă pentru copü, aferent blocului 32:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorburi multiple Ia baza şi pe
trunchi, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=25cm h=Bm, prezintă scorburi Ia baza trunchiului,
înclinat accentuat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=1 1 m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului
cu Iipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);
Intrare în părculeţ - aferent blocuĺui 32:

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=4Ocm h=lOm, în declin biologic
avansat, Iipsă ritidom, cu scorburi multiple pe trunchi si Ia baza Iui, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, 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 conform prevederHor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 30 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului i în

Bd. flegina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Sucureşti, România /‘ I
T&: 021305.5500 I
http://www.pmb.ro

•10ţ . O Iţ 00'

Nr. 8694/1657625!



părculeţ, în pŕima perioadă optimă de plantare, ‘în toamna andlui 201t, pńmävam
anului 2019: ‘

- ?

La finalizarea iucrărilor de piantare conform art.9 aiin.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 plantăriior în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi act
normativ.

Petenta are obflgaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, în xerocopie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterü.
Defrişare —5 ex.arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- POPA

1-Z §j

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara o

O&o1 VJ1

o

Red: PA/3 ex/02.lQ.2018
— prezentul aviz aŕost postat pe site- uI PMB.
http:/iwww.pmb.roiinstitutił/pdmaria/directii/directia mediufavize arbod in consultare/avize arbori in consulţarenhp, pe data de

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

TeI: 02130555.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIAWIUN1aPIULUI BUCUREŞfl ş.ş%ý
7

-- Direcţia de MedŤu ;...• •.‘.

ROMANIA
IlT8 :ola I5PflMDflľM ÎMPĘEIJNA
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CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTORUL 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- DI
Şos. Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Mihai Bravu nr.37A, bI.F3OA, sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1650150/08.08.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.7679/09.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În spaţiul verde aferent blocului P3QA din şos. Mihai Bravu
nr.37A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 28.08.2018, 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 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:
Spaţiul verde faţă bloc — parcare auto (locul cu nr. 12):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţń meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=4Ocm h=12m -

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorburi de mici dimensiuni Ia baza
trunchiului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului În vederea echilibrării i regenerării.
Spaţiui verde faţă bloc —parcare auto (locul cu nr 14):

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=lOm.
Faţă bloc — parcare auto (locul cu nr.23):

Q
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=10-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor

şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo netavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Arborü sunt situaţi in parcarea aferentă blocurilor P3; P4; P3OA, din os. Mihai Bravu nr.37A:
Faţă bloc — lateral dreapta, parcare auto, vizavi de locul cu nr.4:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Bm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).
Faţă bloc — lateral dreapta, parcare auto (locurile cu nr 7 şi 8):

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).
Faţă bloc — lateral dreapta, parcare auto (locurfle cu nr8 şi 9):

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=1 1 m, în declin biologic, Iipsă ritidom, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Faţă bloc — lateral dreapta, parcare auto (locul cu nr. 13):

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=1 Om, prezintă scorburi pe trunchi,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi, fără aspect decorativ,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Nr. 7679/1650150/

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47, cod poştal 050013. seclDr5, Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021 .305.5500
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Faţă b!oc — Jatera! dreapta, parcaro auto (ĺocu! cu nr 17) -. — — —

-1 ëx Aesculus hippooastanum jcaštan) O=3Ocm h=iOm,rprezintă multiple scorburi' pe
trunchi, fără aspect decorativ, p'ericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=12m, prezintă multiple scorburi Ia baza şi pe trunchi,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Faţă bloc — parcare auto, vizavŕ de Iocuĺ de parcare cu nr. 19:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Qcm h=1 Om, uscat 80%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).
Faţă bloc — Iateral dreapta, parcare auto (Iocul cu nr.21):

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorburi pe trunchi,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Faţă bloc — Iateral dreapta, parcare auto (Iocul cu nr.23):

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, prezintă multiple scorburi pe
trunchi i Ia bază, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), 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, astfe!:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind NDrmele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fí afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărü 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, in caz contrar aplicăndu-se
sancVuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 45 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 10 ex. în alveolele din parcarea aferentă blocurilor mai sus menţionate şi 35 ex. in
spaţiul verde aferent blocurilor P3; P4; P3OA, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăŕilor 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 verificărH în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ. QAsociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 5 ex.arbori;
Defrişare - 1O ex.,în declin biologic cu multip/e scorburi din care 3 ex., uscate 80-100%.

DIRE RE UTIV,
siti1:'oPA

Intocmit: In Pncopi Arnşoara

i Q 0C1 21B
Red: P.A./3 ex.03.1O.2018 —

— prnzentul aviz afast pcstat pe site- ul PMB,
htlp://wwwpmbroRnstituţjiipdmaria/direcűiidireçűa mediu/avize aitnii in cnnsultare/avize arbnh in consultare.nhp, pe dala de
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Administraýia Cimitirelor şi Crematorülor Umane
Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Cimitirul “Iancu Nou"
Str. Vatra Iuminoasă nr.25, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1654136/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8239/24.08.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul « Iancu Nou » din str
Vatra Luminoasă nr25, conform Actului de Concesiune 37.09.2006, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren1 in data de 07.09.2018, 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 H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
CimitiruI,,Iancu Nou', ‚ Iocul de veci cu nr.4:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=6m, acoperit de iederă, situat Iângă cruce, afectează
Iucrarea funerară (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, se va, efectua cu respectarea prevederilor adresei
nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur.

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 speciabtate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi (ACCU) obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în ate unităţi pe care e aveţi in administrare, in prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea verificărH 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.arbore.

DIRECTOR

ReRAJs:xJcsĘ*oC!)

— prezentul aviz afo .p' pe siţę,'. MB.
httpi/wNwpmbro/instituî tfIF!iréttii/directia_mediu/avize_atod_in_consuItare/avz&arbori_in_consuItarephp, pe data de

Nr. 8239/1654136/

Întocmit: In . Pricopi Anişoara
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Şos. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.1, bI.34, sc.4, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1655628/29.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8426/30.08.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 34 din şos. Colentina nr.1, vă comunicăm 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 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 spate bloc — parcare amenajată (Iocul cu nr.25) spre str. Ion Alexe:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=10-llm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile, afectează autoturismele din parcare.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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, 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, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor IocatarHor.

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

DIRECTOR EXECLŞ%ÍÇ 4.
Simona-Maripa rP#-

II%_íjj& ‘.i' Intocmit: Jnsp.,Pricopi Anişoara

Red:PA.ĺSex.O3IO.24 %ţţ
— prezentul aviz ařast pü at pe te- uI Ţ b0&
httn /Iwww pmb ro/,nst,tutu/pnmalra/direct,i/d,rectia mediu/avize arbon n consultare/avrze arbnri n cnňsultare php pe data de
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CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

- Asociaţiei de proprietari
Str Inginerilor Tei nr.2, bI. 30A, Sector 2
- Direcţia Relaţii cu Publicul i Rcgistratură

inregistrată Ia P.M.B cuReferitor Ia adresa d-nei

Q
nr.1654195/24.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8429/30.08.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 30A
din str. Inginerilor Tei nr.2, vă comunicăm 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 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 bĺoc:

-1 ex. Prunus persica (piersic) O=2Ocm h=3m - eliminarea rgtmurilor uscate din
coronament;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=6m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre trotuar.

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=25cm h=6m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l7cm h=4m;

O -1 ex. Thuja sp. (tuia), multitulpinal, h=4m
Spaţiui verde faţă bloc — iateral stănga:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, trotuar şi
carosabil, Ia următoarele specii de arbori:

-5 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-1 Om;
-1 ex. Tilia sp. (tei), bitulpinal h=lOm.

Spaţiul verde faţă bíoc — Iaterai dreapta:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in vederea

evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specH de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=1 1 m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm.

Spaţŕul verde faţă bloc — iateral dreapta, spre trotuar:
Reducerea cu 1 ‚Bm din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, Ia următoarele

specii de arbori:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=l5cm h=3m;
-1 ex. Prunus persica (piersic) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=Em;
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-1 ex.iiows •sp.. (dud) O=BOcm h=12m - reducerea cu cca.1,Sm din lungimea ramurilor
mnclinate ?ccentuat spre faţada blocului şi eüminarea a două etaje de ramuri în vederea ridicării
coronamentului;

-.

-1 ex. Aílanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m, situat Ia o distanţă de cca.SOm faţă de
fundaţia blocului.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus altissima
(oţetar), Robinia sp. (salcâm), Frunus sp. (corcoduş) cu D=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateraĺ stănga:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — ĺateral dreapta, spre trotuar:

i ex. Prunus persica (piersic), trunchi O=l7cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. trunchi, fără coronament Salix sp. O=3Ocm h=4m, uscat 100% (conform foto

anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,

int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă 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 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 Qrepaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a
anului);

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos pentu
cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerH de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi detrişârilor, in cai 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi mnălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 19 ex.arborL
Defrişare - 3 ex., uscate 100%;

Igienizare.
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CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre şthnţă:

Str. - ? Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Bizet nr.7, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.14027/21.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1655927/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8475/31.08.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui orivind emiterea avizului de specialřtate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Bizet nr.7, vă comunicăm că Ia verificarea

Q 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 administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul IocaIităţor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.MB. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiuĺ verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada şi acoperişul
blocului, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=50-55cm h=8-1 1 m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=7m, inclusiv eltminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamentului;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) D=3Ocm h=lOm, reducerea ramurilor inclinate accentuat spre

carosabil cu 1,Smdin Iungime i eliminarea ramurilor uscate.
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/25217.89,

int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul, Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoane)or în zona operaţiunflor, respectarea prevederflor 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.MB. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, in
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — r-enrJiori
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CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală Sector 2
Şos. Pantelimon nr.27, Sectorul 2,
- Dna
Str ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Pâncota nr.7, bI.13, Sectorul 2

Referitor la adresa dvs. nr.13819/14.08.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1655969/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8481/31.08.2018, prin care transmiteţi spre(J soluţionare cererea Poliţiei Locale privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 13 din str. Pâncota nr.7, vă comunicăm 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 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde spate bloc — parcare auto amenajată (spre str. MagnolieQ:

- 3 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=20-2Scm h=3-4m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre parcarea auto i eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89,
int. 224), conform art6 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 al acestora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri,de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei(3 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex.arbori.
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CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nrllS, bI. 400A, Sectorul 2

Referitor Ia . adresa dvs., nr.13819/14.08.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1655977/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8488/31.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 400A din şos.

Q
Pantelimon nr.115, vă comunicăm 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 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A, Iateraĺ stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiuí verde faţă bloc — sc.B:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriIor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specU de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=8m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=12m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar şi cärosabil.
Spaţiul verde spate bloc:

(9 -2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=15-2Ocm h=2-4m - reducerea cu i/2 din Iungimea
ramurilor Înclinate accentuat spre faţada blocului;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărU producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=9-lOm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=1 2m;
-1 ex. Cerasus avium (cireş) 0=2Ocm h=Sm — eIiminarea ramurilor uscate din

co ron am ent.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bĺoc — sc.A, Iatera/ stânga:

-1 ex. Malus domestica (măr) 0=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus persica (piersic), trunchi 0=l5cm h=2m, uscat 100% (conform foto
anexată).

-1 ex. trunchi, fără coronament 0=l5cm h=2m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Thuja sp. (tuia) 0=1 5cm h=3m, degarnisit, fără aspect decorativ în partea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia ./‘
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superioară a coronamentului (conŤormtoo anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F.. Sectorul 2. (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), eVacuându-se masa lemńoasă pentru a nu bldca căile de abces,
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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerh de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 9
ex. arbori tineri cu balot de pământ7 cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 verificădi în teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi 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 locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare - 1O ex.arbori.
Defrişare - 4 ex., din care 3 ex., uscate 100%.

o

i

-

iľ
-

-:•:‘‘ r?:

- • -

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp.,,ricopi Anişoara

Red: ?A/3 ex03.1O2018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
http jlwww omb ro/instituti,/pnmanaldirecţri/directia medluiavize arbnn ‚n consultare/avize aWon n consultare phfl pe data do

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Românta

Tel: 0213055500 int. 4016
http://www.pmb.ro



ii
_

PR1MĂIAMUNIC1P1UUJLBUcUREŞT1 2t:;

DîrecŞa de Mediu -

ROMAN IA
i 2. Q Ci ?Oh 01 R 01 R Ç ĹlT.00:M

Nr.8612116570811
CĂ TRE,

AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dl
Str. ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Gării Obor nr.1O-14, bl. B1-B3, Sector 2
Str.tăminului nr.26-34,bl.D1-D5, Sector 2

Referitor Ia adresa d-lui ‚ înregistrată la PM.B cu nr.
1657081/04.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8612/05.09.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În spaţiul verde aferent blocurilor
D1-D5 din str.Căminului nr.26-34 şi a blocurilor B1-33 din b-dul Gării Obor nr.10-14, vă comunicăm
că la 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
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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
1. Str. Căminului nr.28, bI.D4:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 10:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile,la următoarele specii de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=7-Sm — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării
coronamentelor.
Spaţiui verde faţă bloc, sc. 1O —parcare auto:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=14m - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în
KD vederea evitării producerfl 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 lemnul de esenţă moale.
2. Str. Căminului nr.30, bI.D1:
Spaţiul verde faţă bloc- plantaţie de aliniament:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=8m, prezintă treimea superioară a coronamentului uscată
100%, eliminarea acesteia.
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 şi sc.2:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=12m;
-2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=30-45cm h=10-12m.

Spaţiui verde faţă bIoc, sc. 5 şi sc. 6:
-1 ex. Ţilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=9-lOm;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.5 şi sc.6 — parcare auto:
-4 ex. Tilia sp. (tei) O=20-3Ecm h=8-lOm.

3. Str. Căminului nr.30, bl.D3:
Spaţiuĺ verde faţă bloc, sc. 7:

-5 ex. Acersp. (arţar) O=40-SOcm h=14-16m
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- -2 ex Acer sp (arţar) ®=22-3Đm h-7-Bm,
-1 ex Tilia sp (tei) O=25cm h=9m -=-

Spaţi&verdefaţăbIoc,sc.8arcareăutae-r4
-3exTWâsp.(teO=3Ocmh=10m .

.

4. Stŕ. Căminului nr.32, bI.D2:
Spaţiu( verde faţă bloc, sc.6:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O =25-30m h=9-1 lm;
-1 ex. TiIia sp. (tei) O=35cm h=lOm;
-1 ex. Abies sp. (brad) O=20m h=6m- doar eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiuĺ verde spate bloc, sc, 4 şi sa 5:
-2 ex. TiIia sp. (tei) O=25-30m h=10-12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=7m;
-1 ex. TiIia sp. (tei) O=20m h=8m, acoperit cu iederă.

5. Str. Căminului nr.34, bI.D1:
Spaţiuĺ verde fafă bloc, sc. 1 şi sc.2:

3 ex. Quercus sp. (stejar) O=35-40m h=10m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=7-8m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=25-30m h=8-Gm;
-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30-35cm h=8-10m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=40cm h=llm;

Spaţiul verde faţă bioc, sa 1 şi sc.2 — parcare auto: Q-6 ex. Tilia sp. (tei) O=20-3Ocm h=6-9m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25m h=7-8m;

Spaţiui verde faţă bloc, sa 3 şi sc. 4:
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=1 0-11 m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-35m h=7-Bm;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.3 şi sc.4 — parcare auto:
-5 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=9-1 1 m.

6. B-dul Gării Obornrlo, bI.B1:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 şi sc.2:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=25-35m h=8-lOm;
-4 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-1 1 m;
-2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-30m h=9-llm;

7. B-dul Gării Obor nr.14, bl. B3:
Spaţiul verde spate bloc:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=25-30m h=8-llm;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m;
-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=3Ocm h=lOm, inclinat spre trotuar şi carosabil —

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerărü şi echilibrării arborelui.
Spaţiuĺ verde spate bloc, parcare auto- arbori ĺipiţi de gardul coIü:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=1 1 m, Iipit de gardul coIii invecinate.
-1 ex. Robinia sp. (satcâm) O=25cm h=8m — prezintă treimea superioară a coronamentului

uscată, eliminarea acesteia.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
1. Str. Căminului nr3O, bLDl;
Spaţiul verde faţă bloc, sc.5 şi sa6 — parcare auto:

-1 ex. TiIia sp. (tei) O=3Ocm h=Bm- Iipsă ritidom, atacat de carii,în declin biologic, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
2. Str. Căminului nr.32, bI.02:
Spaţiul verde spate bloc, sc.4 şi sc.5:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=7m,prezintă treimea superioară a coronamentului uscată,
cu scorbură Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire, (conform foto anexată).

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=5m, uscat 100% acoperit cu iederă, (conform foto
anexată).
3. B-dul Gării Obor nr.1O, bLB1:
Spaţiul verde faţă bloc, sc. 1 şi sc.2:
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-1 ex. Sophorajaponîca (salcâmjaponez) O=35cm b=lOm, prezintă scoiburäpe iis. pe
• h cca.1 m, in decWn bîoogc, per\col de prăbiire (conorm ota anexată);

-1 ex. Aesculushippocastanum (castan) O=25cm h=6m, prezintă scorbură pe trunchi, pe h
cca.2m, peričoLde prăbuşire (conform foto änexată).'

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sectorul 2 (nr. de teIeforO21/252.77.89,
int. 224), evacuâńdu-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 teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţńlor 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 25 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie

Q de specie, în spaţiul verde aferent blocurilor enumerate mai sus, în prima perioadă optimă de
pantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in 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 are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 80 ex.arborf
Defrişare - 5 exarbori din care lex. uscat 100%.

DIRECTOR EXECJĂT434
Simona-MariQ#1őâ)A'

ĺ' —

Întocmit In .Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex03.lD2018
— prezentul aviz afost postat pe site- ut PMB,
http://wwwDmbro/institutii/Ddmariajdłrectii!directia mediu/avize atbori in Cônsultar&avze attod in çonsultareDhp, De data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu •...

ROMAN IA
2. u ci 20 b lOlfl

CĂTRĘ -

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nrl6, Sector 3

Spre ştünţă:
- DI
Str.

(Curte imobil - str Eufrosin Potecă Secior 2)

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1657431/05.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8700/06.Og.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu din str. Eufrosin Potecă, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 21 .09.201 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.&M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=35cm h12m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărb producerii de pagube
materiąle sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea dp ramuri, în condiţii meteo
nefavo?abile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030cm h8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborfl (A.F.I.), 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, 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defriflrilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Nr.870011 657431!
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curteea imobilului mai sus menţionat,
în prima perioadă optímă de plantare, În toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 veńficării în teren
a plantărilor in 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 — 1 ex.arbore.
Oefrişare - 1 ex., uscat 100%.

1O.O& 1fl

o

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA O

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: PA.13 ex03.1O2018
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Direcţia de Mediu - -

POMANIA
I9IS 2fl10 I SÁI2BÁÎOPIM iMPPEUNA

12. ucî.

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:
-0I
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1658874/10.092018 şi ta Direcţia de Mediu cu nr.8854/11.09.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui situat în aliniamentul din
str. Popa Nan nr.76A, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocaiităţiior, 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:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr. 76A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Scm h=lOm - reducerea cu 1/2 din iungimea ramuriior care
afectează clădirea şi acoperişui imobilului i elimnarea ramuriior uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării cons&ucţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

O 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 — 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana IQPi4

d Wé
Lt-Q11a :..

‚ł t\J- rC'
•. Intocmit Pricopî Anişoara

‘oŮc
Red: PAJ3 ex/05,lO.2018
— prezentul aviz aĺost pastat pe site- ul FMB.
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PRIMĂRIA MUNICJP1ULUI BUCUREŞ11 .r
• Direcţia de Mediu :1..

• ROMAN IA
lnln D,3 I SAOBÄTOOILI iMPPĹUNÁ

Nr. 8855/1658861! 12. OCÎ. 2fl
CĂ TRE,

Comatchin M.D.F. 2006 S.A
Şos. Electronicü nr.21-23, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.87/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1658861/10.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8855/11.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului cu nr.21-23 din şos. Electronicfl, vă comunicăm că Ia veńficarea efectuată pe
teren, în data de 19.09.2018, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G .M.B. nr.304/2009

O
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.21-23:

Arborii sunt situaţi de-a )ungu) gardului în interiowl curţfl.
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eiiminarea ramuriior uscate, in

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile,cu degajrea firelor aeriene stradale, Ia următoarele
specii de arbori:

-5 ex. Morus sp. (dud) O=20-4Ocm h=10-13m;
-5 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Scm h=1 0-1 2m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-3Ocm h= 9-lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=4Ocm h=12m;
-1 ex. Sambucus nigra (soc) O=25cm h=8m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pé teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de ŕepaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

Q (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, 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 valabititate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 14 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTI? ta
Simona-Marjana P

Pricopi Anişoara
-

. “0Intocmjt: ‘00,
4
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Nr.9030/1660060/ 1 Z OCŢ 2O5
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. EIectronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr15336/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1660060/13.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9030/14.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Despot Vodă nr.4, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul

Q material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţwor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.4:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m, înclinat spre carosabil - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperişul imobilului de Ia nr.4.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobiI cu nr.3:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=8m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, cu
ciuperci saprofite, în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 arŁ6 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 aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- defriarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
eveaimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiflor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Bd. Regina EŢisabeta nr. 47, çod paşta 05C013, sector 5, Bucureşti. Rcmä&a

TeI 021.30555.00
hIIpJ/www.pmbra



‘4.

-.

C

t Pentru repararea prejudiciului adus mediului conioim preveďerilär H.C.G.MB. nr.
304/2009, în compensarea arbbrelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în
urma defrişărfl şi Eex, în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in 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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex.arbore
Defrişare - 1 ex.arbore în decUn biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

c

o

fled: PA.I3 ex05.1D.2018
— prezenlul aviz afast postat pe sile- uI PMB.
htt /IWWW Dmb rcíInstItuIlr/pnmarlaldlrect4l/dlreclla međ,ulavize arton in consulrnre/avrze a,bon In consultare nhn ne data de

Ed. Aeghia Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, Románia

Tel: 021.505.55.00 int. 4016
http:/Jwww.pmb.ro
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Nr. 9035/1660059/
Z UCT. 2fl

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Coientina nr.47, bi. R1 2, Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15336106.092018, înregistrată Ia P.M.B cu
e nr.1660059/13.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.9035/14.09.2018, prin care transmiteţi spre

soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizuiui de specialitate pentru
intervenţia asupra arboreiui situat în spaţiui verde aferent biocuiui R12 din şos. Colentina nr.47, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, in data de 19.09.2018, s-a inventariat următorui
materiai dendroiogic pentru care, în contormitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intraviianul iocahtăţilor, cu modificăriie şi compietăriie ulterioare şi
H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, avizăm;
Defrişarea şi extragerea rădăciniIor:
Spaţiul verde fată bloc, sc. 8:

-1 ex. Uimus sp. (uim) O=3Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).
Tuns gard viu: 55 mI Ligustrum sp.

Lucrăriie de defrişare cu extragerea rădăcinilor i tuns gard viu, se vor executa prin grija
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti1
evacuändu-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidenteior sau a deteriorărń construcţiiior din jur şi a reţeleior aeriene şi creăndu-se condiţiiie
necesare piantării de materiai dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuiui
şi a tehnoiogiei de speciahtate privind execuţia defrişăriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
contorm art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetai, în compensarea arboreiui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
baiot de pământ, cu diametrui minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie1 în spaţiui verde aferent biocuiui, în prima perioadă optimă de plantare, in toamna anuiui
2018.

La finahzarea iucrăriior de piantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea verificării în teren a piantăriior
în compensare, in caz contrar se vor aphca sancţiuni conf. art4 din aceiaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un oc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are terjpnąyalabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare — i ex.,
Tuns gard viu. ĺ@ ‚Ş

DJRECTOR EXECUWW c' a
Simona-Mariaqa F6' i â

Q
Red: PA13 ec IO5.1O2O1'J r I1 -

— prezentur aviz a(ost postatjpe s. lA PMB.
hro:IIv.ww nb ro arbori
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CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. ElectronicU nr.44, Sectorul 2

(Str. Soldat Zambilá Ioniţă nr.4, bL70 - Str. Maior Vasile Băcilă nr.29, Ł4.32, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr156/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1662279/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9305/21.09.2018, prin care sohcitaţi
emiterea avizului de speciahtate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţeior şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografflie aferente), situaţi pe raza
Sectoruiui 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaľtăţilor, cu modificăriie şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore
fisurat în declin bioiogic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţUlor pentru plantarea de material dendroiogic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiiior sau reţeieior aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare,, aveţi obiigaţia piantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în iocaţiile unde se execută defrişările
spaţii verzi aferente biocuiui 7D, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anuiui

Q 2018, primăvara anului 2019.
La finahzarea iucrărilor de plantare conf. art. 9 ahn. 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 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoareie obhgaţh preaiabiie punerfl în aphcare a iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţeniior cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin pubhcarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratoruiui Iegai ai spaţflior verzi,
fie pe pagina oficiaiă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibihităţiie informatice
şi de decizia fiecărei instituţU;

- informarea cetăţeniior, în timp util, despre executarea iucrăriior de defrişare, cu
precizarea datei caiendaristice şi a intervaiuiui orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fiuxui auto/pietonai, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficiaiă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibihtăţiie informatice şi de
decizia fiecărei instituţU.

Nr.930511 662279!

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C01 3, seclor 5, Bucureţi, România

TeI: 021 .305.55.00
httpilwww.pmb.ro



Menţionăm că existenţa neconfoităţiIor între dęteletransmise şi reaiitatea din ter,
va fi consideŕată interenţie aśupra arborilor fără áviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti.
Vă comunicăm că pentru arborele piop situat în platbandă spate bloc — parcare

auto amenajată în str. Maior Vasile Băcflă nr.29, bL32, P.M.B. - Direcţia de Mediu a
emis avizul nr.8778,8777/OĹ1O.2018 (privind defri.şarea unui ex. arbore piop, în declin
biologic.

Lucrările de defriare se vor executa în regim de urgenţă.
Defńşare - 1 ex.arbore în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: InspŢfricopi Anişoara

o

1Q.0C12üř

Red: P.A./3 ex103.l0.2018
— prezenlul avz atast postat pe site- uI PMB.

pe data de

o

art.4,
verzi
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

(Str. Teiul Doamnei nr. 17, Ioc de joacă pentru copü, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.16022/18.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664786/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9751/03.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi

C
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (insoţit de fotografiile aferente), situat în
str.Teiul Doamnei nr.17- Ioc de joacă pentru copiL vă comunicăm că, în conformitate cu
prevedeńle Legii nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi din
intraviianul 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

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui ex. arbore în
declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiflor pentru plantarea de material dendrologic tänăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de spécie, în Iocaţia unde se execută defrişarea str
Teiul Doamnei nr.17, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018,

cD 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
verificăńi în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal aI spaţfllor 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţU.

Nr.975111 664786!

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta 050013, sector 5, Bucureşt. Romăna

TeI: 021.305.55.00
http;J/www.pmb ro



- Menţionăm că existenţa neconformităţilor între date[e trahsmise şi reaütatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate. -

Nerespectárea celor menţionate în prezentui aviz de specialitate va fi sancţiońată
arL4, 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.

Lucrările de defrisare se vor executa în regim de urgenţă.
Defrişare - 1 ex.arbore în declin bioĺogic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

(D
ŢĺL(C7ĺ

o

1O.OCI22

fled: PAJ3 ex105.1D2018
— prezentul aviz ařast postat pe site- uI PMB.

pe data de

Sd. Regina Elişabeţa nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucurątf, Románia

TeI: 021105.55.00 int4016
httpi/www.pmb.ro
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PRIMÂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

-Direcţia đe1ate
-

*

-

-

i

Nr. 6923,9613/1645687,1664461/
1aacr L9

CĂ T R E: SC TEOHONA IMPEX SRL
Str. Heliade !ntre Vii nr. 3-5, sector 2
E-mail:

Spre ştflnţă:
• ADP Sector 2 — Şos. Electronicü nr.44, Sectoruf2

(Str. Heliade Între Vii nr. 3-5, sector 2)

Referitor Ia e-mailul societăţii dvs., înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1645687/24.07.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6923/25.07.2018, completat cu Protocolul de plantare nr.
16502/26.09.2018, înregistrat Ia P.M.B cu nr. 1664461/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 9613/28.09.2018 prin care ne soliciţi defriarea arborilor din curtea imobilului nr. 3-5
din str. Heliade Intre VU, in urma verificărilor efectuate pe teren în data de 04.09.2018, 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 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:
Stânga acces ŕmobfl nr 3-5 din str. Heliade Intre Vü:

- 2ex. Morus sp. (dud) O 25-4Ocm, multitulpinali, h 10-12m - prezintă pericol de
prăbuęire peste conducta de gaze aeriana.,mn special în condiţiile meteorologice
nefavorabile

Lucrările avizate de defrişate şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor execdta prin
grija proprietarului/administratorului Iegal aI terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se
masa Iemnoasă i preluarea materialului Iemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul Iegal aI terenutui este răspunzător de
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunUor, 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.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 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a l2ex. Salix sp. (salcie) cu balot de
pământ, circumferinţa trunchiului de 20-2Bcm (0 trunchiului minimum 7cm) şi
mnăţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în aliniamentul str. Şipca şi
str. Steaua Roşie, în perioada optimă de plantare din primăvară 2019, conform Protocolului
de plantare nr. 16502/26.09.2018. De asemenea se vor aplica Iucrări de întreţinere
corespunzătoare, pentru a asigura un procent ridicat de prindere a materialului dendrologic
tânăr.

Dd. Rena Elisabeta nr 47, cd ţaI O5l3. sedcr5. Bucurei. Rcn*,ia / l
TeI: 021.3055500 I
httpJ/wwvpmb.ro

_______
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-

t.a iinalizarea ¶ucrărUor de
jrivĺnd Nórmele de protecţie a
obligaţia de a anunţa Direcţia de
plantărilor în compensare, In caz
normativ.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘1 6ÜCÎ. 13S

Întocmit
oxRAScA

Red:P.RJ3ex.-1O.1O.201 8 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htlp/íwww.pmb.ro:institutiiiprimariad:rc-cIľďreota meďwavize arbori in consultar&avize artori in consulLarephp pe data de

pîantare cánI. art 9 alin. 5 ďm H.C.GJ&B. iir. 3O4!2t
spaţiilor verzi çie teritoriur Münicipiului Bucureşti, •aveţi -

Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren a
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh
Defrişare 2ex. arbori

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cůd půştal 050013, sector 5, Bucureşti, flomânia

TeI: 021305.55,00 int. 4016
http://www.pmb.ro
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PRIMÁRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTÎ ‘ň
— &

— 2. t•s
Direcţia de Mediu H . ‘

ROMANIA
1013 20181 SÁOBATQOIIA MOVrL%a

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronîcii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.20, bI.9 B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.13490/08.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1653318/22.082O18 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8178/23.08.2018, prin care transmiteţi

Q spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9B din şos.
Colentina nr.20, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018,
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
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — intrare sc.A:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului i
eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=lOm.
Spaţiul verde faţă bloc — sa C:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m.
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m — eliminarea ramurilor frânte şi uscate

din coronamnt;
-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O=2Ocm h=Bm - eliminarea ramurilor uscate din

coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.D:

Reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada
blocului, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lOcm h=2m;
-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării produceńi de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiu! verde spate bloc — sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m — reducerea ramurilor în vederea degajării
corpului de iluminat public;

Reducerea cu cca.1,Sm din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=Sm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m.

Nr.81 78/1653318/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti. Romána
TeI: 021.3055500
hltp:J/www.pmb.ro



SpaţiuJ verde spate bioc — sc.A, în trotűar
-1 ex Fraxinus sp (frasin) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

Čoronamentului şi eliminarearamurilor uçate în vederea evitării producerfl de pagubę
materiale saţĺ accidente prin' frângerea şi prăbuşirea đ řamuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperişul imobilului învecinat.
Spaţiul verde spate bloc — sc. C:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=SOcm h=lOm, înclinat accentuat spre trotuar i carosabil -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerării i echilibrării.
Spaţiuĺ verde spate bloc — sc.D:

Reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada
blocului, Ia următoarele specfl de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Qcm h=Bm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde spate bloc — sc.D, spre trotuar:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitărü producerii de pagube materiale sau acciđente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat stradal, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=9m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=B-lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=1 1 m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=3m, uscat 80% (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=4m, prezintă scorbură pe trunchi, in declin
biologic,(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=8m, prezintă o şarpantă uscată şi scorbură Ia
inserţia dintre şarpante, in declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — sc.D:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=l5cm h=4m, situat în platbandă, uscat 100%, pericol

de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării 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 spaţiiior 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anulufl;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Đd. Pegina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.3055500 int. 4016
http;//www.pmb. ro



Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensaręá arboriloŕ avizaţi pentru defrişare, aveti obligaţia plantării 15 ex.
arbori tineri cu baiot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola din platbanda din
faţa blocului, în urma defrişărfl şi 14 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă
optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a piantăriior în compensare, in caz contrar se vor apľca sancţiuni conf. art.4 din aceiaşi 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 Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 22 ex.arborL
Defrişare - 5 ex., din care 3 ex. sunt uscate 8O-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

( !RECŢă \‘MEWu,5j

- Întocmit: Insp.-Ęricopi Anişoara
ĺ)r'

16, Ücî o:a
Red: PAj3 ex.O8iO2018
— prezentul aviz atost pastat pe site- uI PMB.
hţtu /fwww Dmb rohnstitutiţ/pnmana/direcţi,/directţa mediu/avize arbDn In consuttar&avrze arbon ‚n consuttare obp fle data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cvd poştal C50013, sector 5, Bucureşti, Pománia
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Direcţia de Mediu
-

POMANIA
-101 0-201 S I SĂOBÄrOOIM IMDPÇUNÁ

Nr. 8773, 9753 /1657979,16658181 i 8. GCT 2U8

CĂ TRE,
DI

Str. ‚ Sector 2

(Teren sítuat în -‚ Sector 2)

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr.1657979/06.09.2018,
1565817/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8773 107.09.2018, 9753103.10.20l8, prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat pe

Q
teren'jI din str. Periş nr.6, conform Partajului Voluntar cu Incheiere de Autentifícare

.01.1998 i Extrasului de Carte Funciară .: ‘.J26.09.2018, vă comunicăm 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
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 spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Teren situat în str. Peris nr.6:

-1 ex. Ulmus sp.(ulm) O=3Ocm h=lOm - lipit de gardul din sârmă dinspre str.
Constantin Gheaţă - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate, în vederea evitărfl producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei 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 coçform 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. arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria

ECţIA Întocmit hsp. Pricopi Anişoara
2

Red: P.AJ3 ex.IQ810 201 a
— prezentul aviz aĺost post 16- ul PMB 1'

-h1;:ţw.omb.insIiţuţüíon rnedi&avize arbori in cQnsu)tar&avize a,toń in consuItnr phn. re de

-
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Direcţia de Mediu :

ROMANIA
lgls 201B I
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CĂTRĘ

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copflului Sectorul 2
Str. Olari nr. 11-13, Sectorul 2

Spre stiinţă:
- DI - Ađriana Med invest S.R.L.
Calea MoşiIornr.132, Sector2
- A.D.P. Sector 2
Şos. Eiectronicfl nr.44, Sector 2

( - Calea MoşUor nr. 132, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa A.D.P. sectorul 2, nr.14791/31.O8.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1658077/06.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8780/07.09.2018, prin care transmite
spre soluţionare cererea I v

- Adriana Med Invest S.R.L. privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu
nr.132 din calea Moşilor, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanui
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte faţă imobiI cu nr. 132:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m, situat Ia o distanţă de cca.lm
faţă de gard - reducerea cu 1/3 din voiúmul coronamentuiui şi eiiminarea ramurilor uscaté,
în vederea evitărü producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi

Í prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiie.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte faţă — Iateral dreapta imobil cu nr. 132:

-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=lOm, Iipit de gardul dinspre stradă,
uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);
Curte faţă - imobiI cu nr. 132:

-1 ex. Ailanthus altissima (fais oţetar) O=20cm h=6m, iipit de gard, uscat 80%, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului /proprietarului Iegal aI
terenuiui pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur
şi a reţeieior 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 spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eflminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuiui);

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşli, Rcmânia
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defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitareaproducerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea ćordiţfllor necesare plantării de rńaterial
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare,conform prevederilor H.C.G.M.B.nr. 304/2009, D.G.A.S.P.C are obligaţia
plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în prima perioadă optimă de
plantare, în curtea imobilului mai sus menţionat, în toamna anului 2018, primăvara anului
2019.

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 1 ex.arbore.
Defrişare - 2 ex., uscate 80%-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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Nr.8907.3/16592611 18. DCI 1D8
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştUnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maior Vasile Băcilă nr.13, bI.19, sc.1, Sector2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15073/05.09.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1659261/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8907/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 19 din
str. Maior Vasile Băcilă nr.13, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
04.10.2018, 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 şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.114/201 1, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=4m — reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre bloc.
Spaţiul verde faţă bloc, sq.3 — spre trotuar:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h=3-4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi spre trotuar, împiedică accesul pietonal.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.4:

Reducerea cu 1/3 din vblumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m;
-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) O=45cm h=12m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=lOcm h=3m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m — reducerea cu cca.1 ‚5m din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=9m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.3:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=4m, prezintă scorbură pe trunchi (conform
foto anexată).
Spaţiul verde faţă bioC, sc.4:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament - faţă bloc, sc.4, cu păstrarea alveolei:

Direcţia de Mediu
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-1 ex. tatalpa sţi. (catalpă) O=l5cm h=4m, încľinat accentual spre trotuar, in dećbn
bíologic, fără aspect decorativ,•perico[ďe prăuşire (conform foto anexată).

Lućrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în
aliniament i 12 ex in spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în
toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Dh-ecţia 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.

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.

Preżentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia datá emiterii.
Toaletare - 1O ex.arbori.
Defrişare - 3 ex., din care 1 ex, este uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ęt4açíana POPA
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ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştHnţă:
- Dna
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1660331/14.09.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr.9085/17.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţša asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Pâncota nr.138, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, in data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţńlor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009

Q privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aĺiniament — imobfl cu nr 138:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=55cm h=llm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului, în
vederea evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, eliminarea ramurilor uscate şi a unui etaj de ramuri în
vederea ridicărb coronamentului, impiedică accesul pietonal.

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=45cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252J7.89, int.
224), conform arL6 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Q 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.&G.M.B. nr. 304/2009.

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

DIRECTQR EXE9LJT(V,
Simona-Marj'Pf34
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Drecţia de Medîu
ROMANIÁ
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Nr. 9193/1661423/ R QCT 2015
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei. ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1661423/18.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9193/19.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Floruţă Ion
nr.98B, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravianui Iocalităţiior, 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:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr.98B:

-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=40-45cm h=10-13m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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.arbori

DJRECTOREXEGUTIV,
SimonaňíVţ'aVŞflflPA
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Nr.9195/1661461/ 18. 0C1 2fl

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
Şos. ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Fundeni nr.237, bI.112, Sector 2 4

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1661461/1809.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.9195/19.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de

Q
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 112
din şos. Fundeni nr.237, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
04.10.2018, 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 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 bé'oc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiuĺ verde spate bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpului de iluminat stradal, I'a
următoarele specfl de arbori:

Q -1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Tiha sp. (tei) O=3Ocm h=Bm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=1 2m;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2Ocm h=7m, înclinat, prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată 1 00%, eliminarea aceteia;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerU de pagube
materiale sau accidente prin frängerea i prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 Regra Elisabeta nr. 47, ccd pcşlal 05c013, sedor 5, Bucureşt, Rcnänia
T&:021305,55.OO
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— loaletarea se va executa conĺorm at6 pct 6:.din Anexa 1 Ia H.C.GMŞ. nr.
304/200Sprivind Norméle de protecÇië a spaţiiloŕ verzi de pé teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- defrişarea şi extragerea rădăcinüor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 la
H.C.G.M.B, nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului sau în
alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alín.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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să il afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 9 ex.arbori.
Oefrişare - 1 ex., uscat iOO%.

DIRECTOR EXECUTJV,
Sim )laciana POPA

(; Întocmit: Ins Pricopi Anişoara

Red: P.AJ3 ex09.1O2018
— prezentul aviz afost pcstal pe site- u! PMB.
http:iIwwwpmb.rMnstitiĂi'pńmaria/directii/directia mediuavize arboń In consultarelavize aónd in consuttare.php, pe data de
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CĂ TRE,

Spre ştiinţă:
- A.D.P. Sectoru 2
Şos. EIe otronicü nr.44, Sector 2,

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1661787A9.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.9227/20.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea imobilului cu nr.8-10 din str. Dinu Vintilă i in

Q Intrarea Dinu Vintilă nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
04.10.2018, 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 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:
Curte faţă imobfl:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specfl de arbori:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=8-lOm.
Curte imobfl cu nr.8-1O:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă
de gardul imobilului;

-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-25cm h=6-8m, din care 1 ex. este multitulpinal;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Bni;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=10-2Ocm h=4-5m, Iipite de clădire.
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre parcarea auto;
-12 ex. Abies sp. (brad) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-2 ex. Populus sp. (plop) O=40-5Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

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

-17 ex. Ailanthus sp.(fals oţetar) O=25-45cm h=8-llm,Iipite de anexe, construcţie,
conform Cod Civil art. 613, alin.3.

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=8m.
Curte spate imobŕl:

-4 ex. Popuus sp. (plop) O=50-BQcm h=16-lBm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=Bm;
-3 ex. Ailanthus altissima (fals cţetar) O=20-25-cm h=7-Bm.

n
PRJMĂR1A MUNICIPIULUI BUCUREŞ11

Direcţie de Mediu

1840Cr. Z88
Nr.9227/1 6617871

Institutul pentru Tehnologü Avansate
Str. Dinu VintÜă nr.8-1O, Sector 2

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, BucureştL Románia
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Curte Po!icíinîcă — intrarea Dinu VmtiJä nrł
-2 ex. Populus sp. {plop) O=40-55cm h=18-20m — ređucerea cu 1/2 din volunuf

coronamentelor în vederea evităriÎ producerii de pagLIbe materiae sau accidente pŕin
• írängerea şi prăbuşirea de ramuń arborii avân coronamente de mari dimeniuni cu ramutt

- usćate şi frânte,lar specia Popuîus având lemńul de esénţă moale;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=45cm h=12m.

Platbandă — intrarea Dinu Vintflă nr.2- parcare auto amenajată:
-2 ex. Populus sp. (plop) O=30-4Ocm h=16-18m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor În vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Platbandă — intrarea Dinu VintUă nr2 - parcare auto amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Ocm h=18m, prezintă scorbură pe trunchi pe cca. li
lm, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care
se află arborU şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru
arborH situaţi pe domeniul public, platbandă, 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, astfel:

- toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.S.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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibru( biologic al acestora (cu excepţia elíminăríi ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

Precizăm că administratorh Iegali ai terenurilor sunt răspunzători 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, În compeńsarea arborelui avizat pentru defrişare, A.D.P. sectorul 2 are
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm
şi ÎnălUmea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: lex. în platbanda din Q
intrarea Dinu Vintilă nr.2 i 4 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2
în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor 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, in vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz cantrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —55 ex. arbori
Defrŕşare — 1 ex.arbore cu scorbură în declin biologic.

DJRECTOR EXECUTIV,
• Simo $a POPA

Red:

Întocmit I7copiAnişoara

— prezen atcst po e site- uI PMB. /
htrpjíwww• Nj4Ąs ńmaria/dîrectii/directia međiu/avŕze arboń in consultare/avize arboh in consultArephp. e data do
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Direcţia de Medĺú
ROMANIA
li)152DlBLSÄflDÄTOIFIiMPPELIŕA

18OCi2O3
CĂTRĘ

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str ‚ Sector 2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.15711/13.09.2018, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1662264/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9303/21.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 15 din str. Doamna Ghica nr.38,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul
materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi

Q administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc- parcare amenaja tă Ioc 19-20:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=5m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, inŁ224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţflior din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţflle 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,

Q conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia piantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent biocuiui, în prima perioadă optimă de piantare, în toamna anului
2018, primăvara anului 2019.

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

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze, în xerocopie, Ia avizierui
blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mapi2ĺtD.PA

J? Întocmit In - Pricopi Anişoara

\
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronîcü nr.44, Sectorul 2

(Platbandă Colentina —Dna Ghica nr.83, bL63,Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr15824/14.09.2O18, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663726/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9469/26.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
regementarea şi administrarea spaţiflor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 6 ex. arbori đin care
5 ex.arbori uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr1 prin grija dvs.,
evacumndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căfle de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţUlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 11 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii
verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare). Daöă spaţiul nu permite
plantarea tuturor arborilor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, in

J 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 aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţU prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 in funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- (nfcrmarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrăriţor 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Rcmânia

Tel: 021 .355500
hflp:J/wwwpmbm



Menţionăm că existenţa neconformităţWor între datele transmise şi rearitatea đirneren,
vafi considerată intervenţie asupra arboriĺoŕ fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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.
Defrişare - 6 ex., din care 5 ex. uscate 100%.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

i

Red: P.A./3 exJOg.lO.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI FMB.

pe data de

Bd. Regina E!isabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, Románia

Tet: 021.305.55.00 int. 4016
httpi/www.pmb.ro
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ŔOMÂNIA% ‚
nIĄ-2nIIsÁpBÁTornM IMPPEUrJÄ

PUBLIC SECTOR 2
Sectorul 2

(Parcui Sfântui Pantelimon — calea Mo.şilor nr.213-21 7, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.16190/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663441/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9493/26.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii

D instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii 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

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4 ex. arbori în
declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 24
ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se executădefrişările în
spaţiile verzi aferente blocuhlor din Calea MoiIor nr.213-217 i in Parcul Sfântul
Panteľmon, 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.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerü în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utii, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Nr.9493116634411 i& UCI 2818

CĂ TRE,
A DMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI

Şos. Electronicfl nr.44,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectars, Bucureşti, Rcmănia

TeI: 021.30555.00
http;//www.pmb.ro
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Menţionăm că .existenţa,neconformităţilor între datele transmise şi realitatea crin teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără viz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
ai.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 la data emiterii.
Defrişare - 4 ex.arborí în decĺin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

1 &OC1

o

Red; P.AJ2 exJOg.10.2018
— prezer.tul avz aťcsl postat pe site- u! PMB.

pe đata de

Bd. Rena Esabela nr. 47, ccd poş.ai 050013, sador 5, Bucureşli, Rcr.ânia

Teí: 021.305.55.00 nL 4016
http:i/www.pmb.ro
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yRIMrcąA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

ROMANIA
IDl7ÜlSIEÁPSÁT.DP:M IMrFUNÁ

ou•ifl

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorui 2

(Parcul Plumbuita Punct Trafo,Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.15826/14.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663727/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9470/26.09.2018, ‚ prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior, conform cerinţeIor şi

Q specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografüle aferente), situaţi în
Parcul Plumbuita Punct Trafo, Sectorul 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevedehle
Legii nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianul
Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori uscate
uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau reţeleior aeriene din jur

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7ćm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în parcul Piumbuita, 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 de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrăriior
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborU avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţH.

Nr.9470ĺ1 663727!

Dd. Regna Eusabeta nr, 47, cod pcśtal 050013, sectar 5, 5ucureşt, Româna
TeI: 021,30555.00
http;//www.pmb.ro
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Menţionăm că existenţďnećonformităţtior între
va ti considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G•M•B. nr1 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defrişare - 2 ex. uscate 100%.

dateie tränsmise şi raIitatéa din tereń
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţfllor

de ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

1&ĐU1fl

Red: P.A.13 ex.109.1O.2018
— prezentul aviz afcst postat pe she- uI PMB.
http //www pmb re/inatJtuti1pnmariaJdIrectri/directia.mediu/avJze_arbonjn_consuItare/avize.arbon_In_consuItare php pe data đe

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, seçtor 5, Bucureşti, Remăna
T&: 0213t5 5500üt 4016
hlpJfwwwpmb. ro
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Direcţia de Mediu e

ROMANIA
I DIB 20181 LMiMpOEIJNÁ

18.OCT. Zfl

CĂ TRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Piantaţie de aliniament- .şos. Colentina nr.58,bL 102, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.16023/18.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664783/2ą-.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9637/28.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboreiui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii

Q instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situat în
plantaţia de aiiniament din os. Colentina nr.58, bI.102, vă comunicăm că, în conformitate
cu prevederiie Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi compietăriie ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti i
HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea aiveoielor stradale din cadrul
piantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore
uscatlOO%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.

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

Q corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în aiiniament, 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 apflca sancţiuni conf.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obiigaţii prealabiie punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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 caiendaristice şi a intervaiului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fłuxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

Nr.963711 664783!

Bd. Regina E!isabela nr 47, cod poştal 050013, secor 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro
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MenţionăM că existenţa neconformităţTr între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor tără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
art.4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defrişare - 1 ex.arbore uscat 100%.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

dätele transmise şi reălitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţionată

privind Normele de protecţie a spaţfllor

de Ia data emiterii.

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

i E2tT
Red: P.AJ3 sx/09lO2018
— prezentul aviz arost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşlal 05C013, sector 5, Bucureşti, România
Teł: 021305.55.COinŁ4Dl5
httpi/www.pmb.ro
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Spre ştiinţă;
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Colentina nr.21, b.R24, Sector 2

h=8-lOm;
eliminarea drajonilor de Ia baza twnchiului.

(

PR1MĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞII

Direcfw de Mediu

Nr. 848211655964! 22. ocüáiô
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

. :
•— •.---r
s... - —t

ŔOMÂN1A
19112910' SÁPBATQPiM iMpnruN

Referitor Ia adresa dvs., nr13819/14.O8.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr1655964/30.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8482/31.08.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuIui R24 din şos.
Colentina nr.21, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018,
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 şi completările uiterioare 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 faă bloc sc.A:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului,
cu degajarea corpurilor de iluminat public stradal, ia următoareie specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=8m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lQm;
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=6Ocm h=14m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm — inclusiv eliminarea drajonilor de Ia baza

t ru nch i u I u i.
SpaiuI verde -intrare, sc.B:

-1 ex. Cëltis sp. (sâmbovină) O=3Ocm h=lOm - reduceréa cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube

ćJ materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public stradal.

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre aieea de intrare
în bloc, Ia următoarele specü de arbori:

-6 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h=8-lOm;
-2 ex. Acersp. (arţar) O=25-3Ocm h=8-lOm;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m- i

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Tuns gard viu:

-35 mI. Ligustrum sp.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform arĹ6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.MB, nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poşta$ 050013, sectcr5, SucureştL Rcmânia

TeI: 02130555.00
http:/Jwww.pmb.ro



acestora (cu exqepţîa ëiiminării ramurilor u.ścat şi f râřite, operaţiune ce se poate execűta în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeleĺor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar apHcându-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 valabšlštate 2 ani de Ia data emšterii,
Toaĺetare — 16 ex.arborŕ;
ígienizare;
Tuns gard viu.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

9.0C' 2018

Red: P.AJ5 exjll.1O.2018
— prezentut aviz atost postat pe sile- ul PMR.
htlp Ilwww pmb ra/InstItutII/nrlmarla/dlrectll/dlrectla mediu/avize arbnn ‚n cnnsultareiavize arbon n cnnsultare nhn ne data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal OSCO1 3, sector 5, Bucureşti, România
ŢeI: 021.305.5500 int. 4016
http://www.pmb.ro
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Nr. 8617116571501 21 ICJ. 201d
CA TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.18, bI. 3bis, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs, nr. 14601/28.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1657150/04.092018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8617/05.092018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3bis din str. Doamna
Ghica nr.18, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 19.092018, 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, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc 1:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului i
eliminarea ramurilor uscate, Ia următoarele secii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=SOcm h=Bm.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m.
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

Q ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — sc.2:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=45cm h=18m - 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.
Spaţiui verde spate b!oc — sc.2, spre trotuar:

-3 ex. Platanus sp. (platan) O=20-25cm h=4-5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.F. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecŞe a spaţiilor verzi de pe teritoriul MuncipiuIui Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Bd. Regina EIsateta nr. 47, cod paştal 050013. seçtor5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.55.00
http:flwww.pmb.ro



Precizăm. că ádministratorul legal aI terenului estë 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 are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
in xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterh.
Toaletare — 7 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maripna POPA

Iuipł

DIRECŢją \‚\
DE MEDIU

lg, oc 2(ľ)P

r

r

Întocmit: Insp Pricopi Anişoara

Red: P.AJ6 ex/ll.lO2018
— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.
http //www pmb ro/,nstltutI?/prImana/d,rectII/dlrectla mediu/avze arbnn ‚n conşultare/avize arbon ‚n cansultare phn ne data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tet: 021305.55,00 int. 4016
http :I/www. pmb. ro
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Nr. 8813116583271 22. OCI 2018
CĂ TRĘ

Dna
Str.

Referitor ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1658327/07.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.8813/10.09.2018, prin care soľcitaţi emiterea avizului de speciaľtate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobiiului cu nr.47 din str.Corabia, conform
Certificatului de Moştenitor(I vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 19.09.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţflior 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 teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm:

Q
Curte imobU cu nr.47:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=4Ocm h=12m, situat ia o distanţă de cca.lm faţă de gardul
imobilului - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri,în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradaie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratoruiui Iegai aI terenuiui pe care
se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie
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 ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Q prevederiior avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, 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 — 1 ex.arbore.

DIRE ECUTIV,
SimrOPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A33 ex/1 1.10.2018 9
— prozentul aviz afost postat pe site ul PMB. oc[
htp://www.pmb.rc/institutii/pdmariafdirectii/directia mediu/avize arboń n consultareiavize artod in consultare.php, pe data de 2ůş

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05I3, sector 5, Bucureşti, România

ŢeI: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



o



PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞfl qť
-

-td,t_ ib• J

-Direcţiade Mediu -:

ROMANIA
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22 ÚCT. ZUId

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari
Str. Ripiceni nr.6, bI.9, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1658648/1O.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8853/1 1.09.2018, prin care soiicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 9 din str. Ripiceni
nr.6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, 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 şi completăriie ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind
amenajarea şi întreţinerea aiveoleior stradale din cadrul plantaţfllor de aiiniament din
Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc. sc.A:

-1 ex. Pirus sativa (păr) O=l5cm h=4m — eliminarea ramurilor uscate din
coronament;

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=25-3Ocm h=8-lOm - eliminarea ramurilor uscate din
coronamente şi a drajonilor de Ia baza trunchiurilor.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — Iateral stânga, spre trotuar

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior înciinate accentuat spre trotuar, ia
următoarele specii dë arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=6-1 Om;
-1 ex. Sophora japonica (saicâm japonez) O=2Ocm h=5m;
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=3Ocm h=lOm.
-1 ex. Tilia sp. (arţar) O=25cm h=6m i eltminarea unui etaj de ramuri în vederea

ridicării coronamentului.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B — Iateral stânga:

-8 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=15-2Ocm h=4-Sm - eflminarea unui etaj de ramuri în
vederea faciiitărh Iuminii naturale în apartamentele de Ia parter i etajeie inferioare.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea aiveoleior:
Spaţŕul verde faţă bloc. sc.A:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=4Ocm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiuiui, în
declin biologic, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată);

Nr.8853/1 658648!
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-1 ex. Acer sp. [artar) Ţ=26cm h6m. orezinĺă scoŕbură la baza twnđîiulűŁ tną
BD% (conîorm Ťoto anexalä)
Spaţiui verde Íaţă bloa sc.A — Iaterâ sza'.

-1 ex. Acer sp. (allar) O=3Ocm h=Bm, mnclinat25° spre trotuar, peńcol đaprăbuşre
(coriformtoanexată) i - —

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă 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
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 ränte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 14
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 2 ex. în alveolele rămase Iibere în
urma defrişării şi 12 ex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 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 blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2' ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 16 ex.arbori.
Defrişare - 4 ex., din care 2 ex. sunt uscate 80-100%.

DIRECJDR .EXECUTIV,
Sim-Mh"éQa POPA
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Nr. 8907.4/1659261/
2lj,îjjj

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENÎULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
SDre ştiinţă:
L

(Plantaţie de aiiniament- str. Moroieni între str. Vaĺer Dumitrescu i str. Nicoiae Apostoi, Sectoruĺ 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr. 15073/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.16659261/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8907.4/12.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea c privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arbonior sIruav ni aliniamentul din str. Moroieni, între str. Valer Dumitrescu şi str.
Nicolae Apostol, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, 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 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:
Plantaţie de aliniament — str. Moroieni (între str. Vaĺer Dumitrescu şi str. Nicoĺae Apostol) —numere
pare:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de
ramuri, în condiţii meteo nefavorabjle, atectează acoperişul imobilelor şi reţelele aeriene stradale:

-8 ex. Acersp. (arţar) O=25-3Ocm h=8-lQm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=25cm h=Bm.

Plantaţie de aĺiniament — str. Moroieni (între str Valer Dumitrescu şi str. Nicolae Apostol) —numere
impare:

-4 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=7-9m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

Ç 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuändu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal 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 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 — 15 ex.arbori.

DIRECTOR EXFżSJt
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Nr.8908116592591 210C1 2Qi
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-DI
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15072/05.09.2018, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1659259/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8908/12.09.2018, prin care transmiteţi

• spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str.Cornişei nr.2, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material

Q dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
PIantaţie de aflniament — imobU cu nr.2:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=10m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperiuI imobilului i reţelele aeriene stradale.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.2:

-2 éx. Morus sp. (dud) O=25-35cm h=8-lQm, prezintă scorburi Ia baza trunchiurilor,
în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, 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 anuluD;

- defriarea i extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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.

)1J3 2flLa
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Pentru repararea prejudîciului adus mediului canfonn prevederiIo H.C.&Mh ir;;

30412009, in compensareaarborilor avizaŞpenbu đéírişare, aveŞ obligaţîaĎlantâ'ü a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu 1diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare aceátuia în funcţie de specie, astfel: 2 ex. în alveolele rămase libere în
urma defrişării şi 10 ex., în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 1 ex.arbori
Defrişare -2 ex.arbori cu scorburi în declin biologic.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1?%.::.:..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
nis n'a: SÂĘBAflCM vPE _%Ä

Nr.8908.2116592591 -

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
Asociaţiei de proprietari- preedinte dI
Şos. Fundeni nr.5, bI. D22, sc.A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15072/05.09.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659259/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8908.2/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui preedinte asociaţie privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului D22 din şos. Fundeni nr.5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul IocaităţiIor, cu modificărfle şi compIetărie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — intrare sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=lOm — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre faţada blocului i eliminarea ramurilor uscate
Spaţiul verde faţă bloc — parcare amenajată:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea raçnurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, la
următoareie specfl de arbori:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-3Ocm h8-9m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h7-8m;
-2 ex. Robinia sp. (salcăm) e=20-3Ocm h=8-9m;
-1 ex. Eleagnus sp.(salcie mirositoare) O=3Ocm h7m - eliminarea ramurilor uscate

din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc —Iaterai stânga, parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 035cm h=10-reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor
şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile;

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=3-4m- reducerea ramurilor în vederea
degajării corpului de iluminat stradal.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) S=2Ocm h=4m — reducerea cu cca.1 ‚5m din Iungimea
ramudlor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Prunus armeniaca (cais e=2Ocm h3m - reducerea cu 1/2 din lungimea
ramurilor inclinate accentuat spre trotuar.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) 010-lEcm h=2-3m, prezintă ciuperci saprofite pe
trunchiuri, uscate 100% (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — parcare amenajată:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) e20cm h5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Bd. Regna Eflsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedar5, Bucureştl, Romănia
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

- toaletarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teńtoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicăndu-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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 teren
a plantărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ. (

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI ařişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 14 ex.arbori.
Defrişare - 3 ex., uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
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DirecŞa de Mediu -
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2lOCUÜi
CATRE,

ABMINISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
-DI
Str, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15072/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659259/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8908.4/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Tuşnad nr.62,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, 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 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:
Plantaţie de aliniament — imobil cu nr.62:

-1 ex. Platanus acerifolia (platan) O=2Ocm h=Bm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căite de acces,

Q Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei 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 contorm 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.arbore.

DJRECTOPFruTIV,
Sîmona-zerj,ana ťąfA

ŕ “&ć :7 Întocmit Ins1p ricopj Anişoara

Red PA/Sex/12102ď13
— prezentul aviz atost paştat pe site- uI PMB, 9
bttp://www,pmb.roĺŕnstitutii/orimarfaldirectîi/đirectia mediu/avize a,bcd in consultare/avize arbod in consultare. hp, pe data de CŢ Ůjp

Nr. 8908.4116592591
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CA TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă;
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr231, bI.69A, sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15071/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659258/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8909.2/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 69A,
sc.B din şos. Pantelimon nr.231, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data(3 de 10.10.2018, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teňtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabfle, la următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=12m.
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor

înclinate spre aleea de trecere.
Spaţiul verde faţă bloc — intrare sc.B:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=1 Om — prezintă treimea
supérioară a coronamentului uscată, eliminarea acestëia;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=8m.

Q Spaţiul verde spate bloc — sc.B, spre trotuar
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=1 1 m.
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=8m, inclinat accentuat spre trotuar şi carosabil —

reducerea cu 1/2 din din înălţimea coronamentului în vederea regenerării şi echilibrărfl
arb ore I u i.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din 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-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi fränte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiîe de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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 EUsabeta nr. 47, cçd poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tet: 021.30555.00
httç:J!www.pmbw



Asociaţia đe proorietari are oblîgaţia, äa imeđiaî după primTrea avizului1 afişeze,
în xerocopie, !a avizierul blocului sau Tntr-uři Ioc vzibiI, pentru înştiinarea tuturor ţooatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare — 6 ex.arbort

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara o

1&UCI 2D
Red: P.AJ5 ex./151O.2018
— prezentul aviz afost ÇQStaI pe site- uI FMB.
httpi'www.pmb.roľinstruţji/primarja/directjj/djrectja mediu/avize arbori n cnnsultare/avize arbon in consultarephD, pe data de

Bd Regina Đisabea nr. 47. Dd poşta OEl3, secior 5. Bucuri. Rcmăra

TeI: 0213055500 nt. 4016
http://www,pmbm
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CÄ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Răscoala din 1907nr.9, bI.15, sc.1-4, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.15071/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659258/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8909.3/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea aăvizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 15,

(J sc.1-4 din str. Răscoala din 1907 nr.9, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul materiai dendroiogic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi completăňle 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 bIoc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=lOm.
Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=Bm;
1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O=SOcm h=6m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m, inclusiv degajarea reţelelor aeriene

Q stradale.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Populus sp. (plop), bitulpinal h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate i frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=45cm h=12m.
-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=6m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocuĺui;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea ramurilor în vedere

degajării corpului de iluminat public;
-1 ex. Eleagnus sp. (salcie mirositoare) O=25cm h=8m —reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;
-1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

Nr.8909.3/1 659258!

Bd. Regina Elisabeta nr. 67, cad paştal 050013, sectar5, Bucureşti, Rcmânia
TeI: 021.305.5500
http://www.pmb.rc
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teíiişarea şi extragerea rădăcbiila.. —

Spaţiul verde řajă bloc t_t

- -1 ex. Robiniů sp. (saIcâm) O=2Oem h=5m, pŕezintă ścorbură 1a baza trünchiului, mn
declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată). -.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 l 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 arbohlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şiQ
defriflrilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr, l Ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, În spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.MB. 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.

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 devalabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 1O ex.arbori
Defrişare - 1 ex.în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‚JĄ

ĺĺ' d-ĺr*Ć1

Întocmit: Insp1nPricopi Anişoara

o

Red: P.A15 ex.12.la2016
— prezentul az afost postat pe site- ul PMB.
http:Uwww.nmb.ro/instilutiiiçrimaria/directiIdirectia medwIavize aóań in cansultareiavize a,bod in consultarenho, çe data de
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CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari — preedinte
Str. Johannes Kepler nr.2, bI.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15071/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659258/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8909.4/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari — preedinte dI
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 2 din str. Johannes Kepler nr2, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentw 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:
Spaţiul verde spate bioc — parcare auto amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, În
vederea evitărfl producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Scm h=8m;
-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25-3Ocm h=9-lOm;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-35cm h=8-11m
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=Sm.

Q Parcare amenajată vizavi — Iângă Punctul Termic Galvani- Tei:
Arborü sunt lipiţi de clădirea Punctului Termic.

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=SOcm h=lOm;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=1 0-1 2m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=9m.
-1 ex. Populus sp. (plop) O=BOcm h=lSm - 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 i frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectar5, Bucureşti, Rcmánia

TeI: 021.30555.00
http://www.pmb.ra
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— Precizăm că administratorui legal a terenuĺui este răpuflzător đe supravegherea
ëxecuţieilucrăritor; siguranţa bunuńlär 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 la 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 blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare — 12 ex.arborf

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara o

79. §CI 7018

Red: P.A.5 exJl2.1O2018
— prezentul aviz afost pcstat pe site- uI PMB.
http !iwww pmb raRnstltulll/prlmarla/dlrectll/dlrecţla mediuţavize a,bon ‚Il consultare/avize arbon ‚n consultaro phn pe đata đe

o
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cM TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiżnţă;

- Asociaţiei de proprietari
B-dul Ferdinand I nr.129,bI.E1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15336/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.16600542/13.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9031/14.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui i privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului E1 din b-dul Ferdinand I
nr.129, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, 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 şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc,E1, sc.3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=14m — reducerea cu 1/2 dín volumul
coronamentului în vederea regenerării şi echilibrării arborelui.
Pĺantaţie de aliniament —faţă bloc nr. 129:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=5Scm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidénte prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabil, afectează reţelele aeriene stradale.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobiI cu nr. 129:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=8m, uscat 90%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 arborior (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se va executa in regim de urgenţă, pentru
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr.

Sd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcfll 050013, sedor 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.55.00
httpí/www.pmb.ro



Precizăm că administratorul legal aI terenuluł eśte răspunzător de supravegherea
execuţieí Iucrăňlor, siguranţa bunurílor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respeçłarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicăndu-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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în urma
defri$rfl, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

La finalizarea Iucrăńlor de plantare conform art.9 alin.5 din HC.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.

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. Q
Toaletare -2 ex.arbori.
Defrişare - 1 ex.,arbore uscat 90%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

n
Întocmij7LPricoi Anişoara

o

-

Red: P.AJ4 ex.1 1102018 8cT 2018
— prezentul aviz atost pcştat pe site- iiI PMB.
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Nr. 9033116600461 2lÜUlIfl
CĂ TRĘ

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
-Dna
Aleea Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Hobiţa nr.6, bI. 302 BAC, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15336/06.09.2018, înregistrată Ia F.M.B cu
nr.1660046/13.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9033/14.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitater pentru intervenţia asupra arborelui situat ¶n spaţiu verde aferent bIocuui 302 BAC,sc.3 din
aleea Hobiţa nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
10.10.2018, 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 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:
Spaţiul verde spate bloc — sc.3:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) 0=1 5cm h=4m - reducerea cu cca.1 ‚5m din ungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi eliminarea ramurilor uscate din
coronament.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teňtoriul Municipiului Bucuregi, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

Q orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 1 ex. arbore

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ma iana
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Nr. 9034, 869611660055, 1657413! 22. 001. 1Ü

CĂ TRE,
ADMINISTPAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Intrarea ‚ Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Intrarea Nicolae Cergă nr.4, bI. P4-5, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.15336/06.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1660055/13.09.2018, i a d-nei ‚ înregistrată cu nr.1657413/05.09.2018

Ç) şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9034/14.09.2018, 8696/06.09.2018 prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul aferent blocului P4-5 din Intrarea Nicolae Cerga
nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, 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 şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţUlor verzi de 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral dreapta — parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteloť şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de aóori:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=8-9m;

() -2 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25-35cm
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto, amenajată (Iocul de parcare cu nr 10):

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=lOcm h=4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
încflnate accentuat spre parcarea auto.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
Spaţiul verde spate bloc — sc.C:

-1 ex. Salix sp. (salcie) trunchifără coronament O=45m h=7m, prezintă scorburi pe
trunchi, uscat 80% (conform foto anexată);

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=25cm h=8m, Iipsă ritidom pe cca.h 2m,
în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex, trunchi, fără coronament O=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform

foto anexată);
Plantaţie de alŕniament- spaţiul verde spate bloc sc.C,:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=55cm h=12m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=6m, inclinat accentuat spre carosabil, lipsă

Bd. Regina Elişabeta nr 47, cad paştal 050013, sectar5, Bucureşti, Románia

TeI: 02130555.00
hhp;/Iwww.pmb.ra
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- Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de t-telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 arL6 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, 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);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 34
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 3 ex. în alveolele rămase Iibere, în
urma defrişării şi 31 ex. arbori în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,
toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cadrul F.M.B. în
vederea vehficării 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,
in 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- 6ex.arbori. (3
Defrişare - 9 ex. arbori, din care 4 ex. uscate 80-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA
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Nr. 906611660336/ 214 Ü1. ĹU d

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre stiinţă;
-Dl
Şos. - - Sector 2

(Plantaţie de aliniament-str. Mântuleasa nr.27, Corp A, Sector 2)

Referitor Ia adresa d-Iui 1' înregistrată ia P.M.B cu
nr.1660336/14.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9066/17.09.2018, prin care soIicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentui din
str. Mântuleasa nr.27, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianul
Iocafltăţiior, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Pĺantaţie de aliniament — imobil cu nr.27:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm — reducerea ramurilor cu Y2 din lungime,înclinate
accentuat spre clădirea şi acoperişul imobiluiui cu nr.27 din str. Mântuleasa.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI
acestora (cu excepţia eiiminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuânduse masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de adces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a

Q
reţelelor aeriene.

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

DJRECTOR
Simona-M

Întocmit: InsĄ Pricopi Anişoara
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Nr. 919011661151ĺ 22 QPT 7nw
UI.LUIU CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- DI
Aleea ‚ Sector 2,
- Asociaţiei đe proprietari
Aleea IIia nr.5, bI.57, sc.1 Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1661151/18.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9190/19.09.2018, prin care solicită emiterea avizu!ui de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în parcarea aferentă blocului 57 din aleea IIia nr.5, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material

Ç dendrologic pentru care, 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:
Faţă bloc, Iatera stânga - parcare amenajată:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=55cm h=18m - 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 A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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 eliminărü
ramurilor uscate şi f ránte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor,sau
a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Q 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, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

‘4i
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Nr.9294.2116622651
22. OCÍ. LUO

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Dobrina nr.2, bi.49, sc.1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15908/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1662265/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9294.2121.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizuiui de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 49 din
aleea Dobrina nr.2, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
04.10.2018, 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 şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţŕul verde faţă bloc, sc.2:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar), bitulpinal h=8m.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramúrilor înclinate accentuat spre bloc.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţUior din jur şi a
reţeleior aeriene, astfei:

- toaietarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Norme!e de protecţie a spaţiilor verzî de pe teritoriui Municipiuiui
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoitare a materialului dendroiogic
rămas;

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnoiogiei de speciafltate privind execuţia toaletărilor i

Bd. Regina Efisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectcr 5, Bucureşti, Rcmânia

TeI: 021.3055500
httpi/www.pmb.ro



defrişărUor,Tn caz contraŕaplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 diň 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.
Toaĺetare - 4 ex.arbori.
Igienizare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
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— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.
bttp //www pmb roRnst,tut,,/pnmana/directu/d,rectia medu/avize arbon n consultare/avize arbon ‚n consultare php oe data de

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

TeI: 02130555.00 int. 4016
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Nr. 9295.3/1662259! OCT. ?Q1

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Aleea Sinaia nr.12, bI.75, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15908/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1662259/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9295.3/21.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 75 din

Q
aleea Sinaia nr.12, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
04.10.2018, 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 modificăńle 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:
Spaţiul verde faţă bloc, spre trotuar:

Reducerea ramurilor în vederea degajării corpurilor de iluminat public stradal, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=4m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului;

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=7-8m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentului;

-1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O=lOcm h=3m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=7m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=6m — prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Populus sp. (plop) O=SOcm h=18m - 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;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=SBcm h=12m — reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013 sector 5, Bucureśti, Romănia
TeI: 021.305.55.00
http ./Iwww.pmb. ro



Precîzäm că adrninistratowl Iegal al temnu!uT este răspunzmor de supravee
execůţiei Iucrărflor, 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 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 emiterfl.
Toaletare — 8 ex.arbort

DIRECTOR EXECUTIV.
Simon

Întocmit: In Pricopi Anişoara

19, Qj 201g

POPA

Red: P.A15 exJl2.1O.2018
— prezentul aviz afost pastat pe siţe- uI PMB.
bttp //www pmb roRnstltutelprlmana/dlrectlűdlrectla med,u/avize arbnn ‚n cansultarefavize a,bon n consultare php pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal O51 3, sector 5, Bucureşti, Románia

TeI; 021305.55.00 int. 4016
http;//www.pmb. rc



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞII

DirěcţiadMeu -

Nr. 9294116622751
22, Üu. Luid -

CATRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-D)
Şos. ‚ Sectorul 2

(În trotuar str. Qbleţilor nr.24, Sector 2)
Referitor Ia adresa dvs., nr.15908/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1662275/20.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.929ŢA/21.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-lui p'rivind emiterea avizului de

Q specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în str. Obleţilor nr.24, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul localităţilor, 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:
Ţoaletare:
In trotuar- str. Obleţilor nr.24:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=65cm h=14m, Iipit de gardul imobilului - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 á arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afecťat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

Q orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei 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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex. arbore.

DJRECTOR EX

SimonaM7kĄ
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Nr. 9299116622401
22. ocr LUld

CĂ TRE,
Dna

Str. ‚ Sector2
Spre ştHnţă:
- AD.P. Sector 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Referitor Ia .adresa A.D.P. Sector 2 nr.15693/13.09.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1662240/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9299/21.09.2018, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs., privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.4 din str. Iancu Cavaler de Flondor, vă

Q
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, 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 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:
Curte imobiI cu nr.4:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo
nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului/proprietamlui Iegal aI
terenului pe care se află arborele, 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 aóorilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă

cJ pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare— 1 ex.arbore.

DJRECTOR EXECUTp
Simona-Mariana PÖ»ç.

‘‘‘7i ‚ at' ;ţ

‘‘‘ľ" ‚‘ —u
U \ţ Întocmit PncopiAnişoara

Red: P.AJS exJl5.100l8 bi „
— prezentul aviz afost postat pe site' uľ PM
httpJĺwwwpmb.ro/insttutiiIprimaria/directiWdirectia mediu/avize arboń in consultare/avize aWcri n consultare p, pe data de
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22. ôb ?Ü1Ű
CĂ TRĘ

ADMINJSTRA ŢIA DOMENIUL UI
Şos. Electronicfl nr.44,

(Parcul Titus Ozon — Bd. Basarabia nr.42, bL32,Sectorul 2)

fleferitor Ia adresa dvs. nr.15707/13.09.2018, înregistrată Ia F.M.B cu
nr.1662249/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9301/21.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.201B, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografüle aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 15 ex. arbori uscate
din care 1O ex.arbori uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 40 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzätoare
acestuia în funcţie đe specie, în Iocaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii
verzi aferente blocurilor/parcuri,Iocurilor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite
plantarea tuturor arbońlor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, 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
verificărU în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabite punerfl în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire ta arborii avizaţi pentru defrişare, prin pubticarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de tnternet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, in timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinändu
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

L
Nr.9301116622491

PUBLIC SECTOR 2
Sectorul2

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.55.00
http:Jiwww.pmb.ro
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Menionăm că existenţa neconirnítăţiIor flitre datele transmise şi realitatea Üin'terwz,:..
va fi condderată intervenţie asupra aborilor färă aviz đe speciaate r

Nerespectarea celor menţionate în preżentul aviz dé specíaHtate va fi sancţionată
art4, 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.

Vă comunicăm că pentru arborä situaţi în plantaţia de aliniament din str. Pâncota
nr. 136-138, P.M.B. - Direcţia de Mediu a emis avizuí nr.9085108. 10.2018 (privínd toaletarea
a 2 ex. arbori) care are termen de valabilitate 2ani de Ia data emiterü.

Prezentul aviz are termen de valabWtate 2 ani de Ia data emitedi.
Defrişare - 15 ex.arbori, din care 10 ex. uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariava POPA

Întocmit: Insp Prîcopi Anişoara

o

iaocr?Ü

o

Red: PA.14 exJlS.1O2018
— prezentul aviz afost postat pe site iiI PMB.

pe data da

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod paştat ascoia, seclor 5, Bucureşti, Aomânia
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21 QCŢ.?ÜiB
Nr.9302, 929611662254, 1662250/

CA TRE,
ADMIN1STRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari
Str, Stănescu Gheorghe slt. nr.5, bI.21 9, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs. nr.15710, 15906/13.09.2018, înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1662254, 1662250/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9302, 9296/21.09.2018, prin

Q
care transmiteţi spre soluţionare cererile d-Iui privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 219
din str, Stănescu Gheorghe slt. nr.5, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 04.10.2018, 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 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:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=12m, prezintă scorbură Ia inserţia celor două
şarpante- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerărfl i echilibrărU.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=8m, înclinat spre trotuar şi carosabil
reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului în vederea regenerărfl i echilibrărfl.

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l5cm h=3m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc. s'c.B:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre parcarea auto.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc. sc.B:

-1 ex. Saflx sp. (salcie) O=2Ocm h=Bm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în
declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paşt& 050013, sedor 5, BucureştĘ Románia

TeI 021.305.55.00
hup .//www.pmb ro



- j9ienizarea se va executa cät măi curănő, in veôerea ai!purăŕü unüi ciimaî Śäuiänz
oentu cetăţeni şi a condi]Îilor oDtime de dezvoltare a maet9a1u1ui dendrďlpgic rămas:

- defriarea şi extragerea rădăcinilor se va eîectua in regim de urgenţä, pentru
evharea producerii de evenimente cu urmăŕ nedorite şi crearea C9jlďLţiilÓť necese
plĘntării de mateńal dendroĺogic tânăr. .z

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăńlor, 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederflor 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 pămănt, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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
verificărU 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 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 - 4 ex.arbori
Defrişare - 1 ex.arbore în declin biologic;
Igienizare.

POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
A

DIRECTOR EXECUTIV.
Sima

Red: P.AJ5 ex11.lQ.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
btto i/www omb ra/,nstituti,/cnmana/d,rectrr/d,rectra mediujav,ze arbon n consultare/avize arbon n cnnsultare phn ne data de

Bd. Regina Etisabeta nr, 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
Tet: 021.305,55,00 int. 4016
httpíiwww.pmb w
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Nr. 9306/1662304/
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştHnţă:
- Asociaţia de proprietari- preedinte dI
Aleea Sinaia nr.2, bI.81, sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15686/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1662304/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9306/21.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari preedinte dI privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 81 din aleea
Sinaia nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind

D 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:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiui verde faţă bloc,sc.2 — Iângă rampa acces:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=30cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin grija
A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creăndu-se condiţiile
necesare plantărfl 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 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avi2at pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului
2019, toamna anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex.,arbore uscat 100%.

DIRECTOR EXEi
Simona-Marb

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.AJSexJl 1.102018
— prezentul aviz atost postat pe M OCr ‚
httpJiwww.pmb.roJ[nstitutii/phmańadirectWdirectia mediu/avize arbod in consultare/avize arbah in consullare,nhn, ne data de ‚. 1015
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Nr. 9307/1662306/

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştUnţă:
- DI
Str. ‚ Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str. Alexandru Donici nr.40, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.15690/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1662306/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9307/21.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-lui ; — privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Alexandru Donici, vă comunřcăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 04.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravflanul localităţilor, cu modificările şi completărfle uherioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniior, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aĺiniament — ímobil cu nr.40:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=7m, uscat 90%, cu scorbură pe trunchi, pericol de
prăbuşire (conform f oto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

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 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.

C) Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.CG.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, in alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărH în teren a plantărilor
în compensare. ln 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 — 1 ex., uscat 90%.

DireČţa

DJRECTOR
Simcna-M

Red: PA./5 exJl

Întocmit: Ins Pťicop! Anişoara

Bd. Regna E)sabeta nr. 47. cod poai 050013, sedar 5. BurjreşĎ, Roránia

TeI: 021 ‚3C555.00
htp;/íwww.prnb. ro



o

o



PRIMÄRIA MUNIC1PIULUI BUCUREŞTI
-

-

\J Dwecţia de Medni — ‘ • -

POMÂNIA
• ‚flia 201S &sĂz*b..

Nr. 9308/1662309! 21 Ç3Ç LÜ\O -

CÄ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectoť 2
Spre ştńnţă:
- Asociaţia de proprietari
Şos. Pantelimon nr326, bI. 02, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15691/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1662309/20.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9308/21.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arboretui situat în spatele blocului 02 din şos. Pantelimon nr.326, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, 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
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spate bloc,subsol - Depozit Arhiva ANAF, Sectorul 2- Parcul Morarilor:

-1 ex. Utmus sp. (ulm), bitulpinal h=lOm,situat în parcul Morarilor,Iipit de fundaţia
subsolului, unde este depozitată arhiva ANAF, sector 2, sistemul radicular este dezvoltat Ia
suprafaţa solului, a disiocat bucăţi de material din peretele subsolului,(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ1 cu diametrul minimum 7cm şi înălÇimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în Parcul Morarilor, în prima perioadă optimă de plantare,în primăvara anului 2019,
toamna anului 2019.

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 verificărü 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 la data emiterii.
Defrişare — 1 exarbore.

DJRECTOR EXECUTIV,
Sim ona-MarÎsąOPA

J3L& YČ'
ĺĺ* t'fl\\
‚I lyI ‘\

Întocmit: I .ricopi Anişoara
/

mediu/avze arbad n pe data đe
1ł Ů
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Nr. 9383/1662586!
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştHnţă:
- Dna
Şos, ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1662586/21 .09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9383/24.09.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din şos. Mihai Bravu nr.185, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, 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 şi completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protece a spaţiilor verzi de 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de ahniament — imobfl cu nr. 185:

-1 ex. trunchi, fără coronament O=2Ocm h=3m, uscat 100% (onform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.

de telefon 021/252.7189, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căfle de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţHle 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 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.CG.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru detrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot

Q de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie de
specie, în alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2019. toamna anului 2019.

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 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 emiterh.
Defrişare — 1 ex.,arbore uscat 100%.

DIRECTOR E UTIV,
simonaŮ/QrA

Red: P.A,/3 exJ12.1d.ű16t_—'
— prezentul eviz efost postat pe site- ul PMB,
htto:flwwwnmbrolinstitutŕi/primaria/directii/directia mediu/avize arboń in consultare/evize arbod in consultare.oho. oe dala đe
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CĂ TRĘ
ADMJNISTRAŢIA DOMEN1ULU1 PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronícü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15426/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663758/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9477/26.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Stelian Tomovici nr.6 şi nr.5, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi HC.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de aliniament din Municipiul Bucureşti,
aviză m:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobU cu nr.5:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=lOOcm h=7m — eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicării coronamentului,împiedică accesul pietonal.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobiI cu nr.6:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=6m, prezintă scorbură Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Ľucrările avizate se vor executa prin gra AD.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendro!ogic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor I-LC.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimurn 7cm şI înăltimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în
urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima.perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrăhlor 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 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex.arbor.
Defrişare - 1 ex.arbore cu scorbură, în declin biologic.

iąttIlUW
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă:
- DI
Str, ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15429/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663765/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9480/26.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborielui situat în .aliniamentul din str. Plantelor nr.45, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren1 în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

O intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.45:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=6m, înclinat spre carosabil, prezintă scorburi Ia baza
trunchiului şi Ia inserţia şarpantei, în declin bilogic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţHle necesare plantărü 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni

Q
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi mnălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărü 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 emiterü.
Defrişare — 1 ex. arbore cu scorburi în decĺin bioiogic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar

Întocmit: InpPricoiAnioara
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Direcţia Generală pentru A dministrarea
Patrimoniuluí imobflíar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă:
- CoIegiuI Naţional BiIingv “George Coşhuc"
Str. Olari nr.29-31, Sector 2
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.4-4, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.3485/22.08.2018, i a A.D.P. Sectowi 2
nr.15825/14.09.2018 înregistrate Ia P.M.B cu nr.1663469/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr.9484/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea Colegiului Naţional
Bilingv « George Coşbuc » privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea scolii cu nr.29-31 din str. Olari, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, 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 şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de 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:
Toaletare:
Curte coaIă — faţă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentëlor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

Q
de ramuri, în condiţfl meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=6Ocm h=lBm.
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor

înclinate spre cíădirea imobilului;
-2 ex. Robinia sp. (salcâm) 0=1 O-39cm h=4-8m.

Curte interioară:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=35cm h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=Sm;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate spre clădirea i acopehuI coIii, Ia

urrnătoarele specii de arbori;
-1 ex. Malus domestica (măr) 0=2Ocm h=Bm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) 0=35cm h=12m.

Piantaţie de aliniament — imobil cu nr.29-31:
-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=45cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului

şi elimfnarea ramurüor uscate în vederea evitării producerü de pagube materia(e sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii metao nefavorabile.

Nr.9484/1 663469/

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, sodor 5, Bucureşti, Románia
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Đeírişarea şi exkagerea rădăcinilor, cu păstrarea alveol&
Cuúeşccat -

-2ex.Abies sp. (btad) O=20-25cm.h=8-lOm, uscate 100%, peńcol?đe răbuşire
(conform foto anexată).
P/antaţie de aliniament — imobil cu nr.29-31:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=7m, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru
arborii situaţi în domeniul public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunudlor 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, Colegiul Naţional are
obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm
şi înălţimea corespunzätoare acestuia în funcţie de specie, în curtea scolii i A.D.P.
Sectorul 2 are obligaţia plantării astfei: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în urma defriflrii şi
5 ex.arbori în alte zone deficitare în vegetaUe de pe raza sectorului 2, în prima perioadă
optimă de plantare, În primăvara anului 2019. toamna anului 2019.

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 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 - 9 ex.arbori
Defrişare - 3 ex., din care 2 ex. sunt uscate 100%, în curtea coIiL

1&OCŢ?D18
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DJRECTOR EXECUTIV,
SimonarnMariana POPA

Întocmit: Inpp. Pricopi Anişoara

Red: P.Aj5 ex12.1O2018
— prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Pache Protopopescu nr.25, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15825/14.09.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663482J25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9486.3/26.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Pache Protopopescu nr.25, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanvl Iocaütăţilor, cu modiĺicările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiutui
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
PIantaie de aiiniament — imobfl cu nr.25 i faţä B.R.D.:

-1 ex. Sophora japonica (saicâm japonez) O=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale
sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.Ç.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 eliminărfl
ramurilor uscatę şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice periQadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărh construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de 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 — 1 ex. arbore.

DIRECTOR Ę.EfJjTIV.
Simona

Nr. 9486.3/1663482/

Întocmit: InsPricopi Anişoara

‘0
Red: P.AJ3 exjlS.1O.2018
— prezentul aviz alast postat pe site- uI PMB.
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Nr.9490, 947611663513, 1663756! 22 QCŢ 2013
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştUnţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Doamna Ghica nr.38, bI.15, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.15420, 15421/10.09.2018, înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1663513, 1663756/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9490, 9476/26.90.2018, prin
care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nei privind emiterea avizuiui

O de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 15
din str. Doamna Ghica nr.38, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
10.10.2018, 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 ultehoare 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 spate bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-3Ocm h=8-lOm;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:
ArborU sunt Iipiţi de gardul ŞcoIü Gimnaziale cu nr. 145 din str. Heliade între Vii nr.36,
Sectorul 2.

-7 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-3Ocm h=8-1 1 m;
-5 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=8-lOm.

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din spechle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm),cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Spate bloc — parcare amenajată:

Arborii sunt situaţi În spatele biocuĺui in parcarea amena]ată, Iipiţi de gardul Şcohi
Gimnaziale cu nr 145 din str. Heliade între Vii nr.36, prezintă sistemul radicular dezvoitat Ia
suprafaţă cu risc de dezrădăcinare, afectează gardul cu soclu din beton aI coIü gimnaziale:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=6m, parcare amenajată nr. 14-15, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

-3 e. Robinia sp. (salcâm) O=25-3Ocm h=7-8m din care 1 ex.bitulpinal-, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată);

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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

Bd. Regha E!isabeta nr 47, cod paştal 050013, şector 5, Bucureşti, Homânia

TeI: 021.305.55.00
http:Jfwww.pmb.ro



retelâur aeňera aŚ1: -

- toaetarea se va executa vonlorm at6 nct. 6 lma 1 t.G.MB-
30472009 privind Normele de proeie a spajiilor verzi ôe. pe teńtońul Muiii*iUQÄi
BucuręştL în perioada de repaus vegetahv a arborilor {primävara-laamna). pentru a mit
afectat echilb-ui btologic & acestom {ar éxcepţia eTiminäriî ianwtilor uscate şi fť3nte,
operaţiune ce se poate executa în orice peńoadă a anului);

- igieńizarea zonei se va executa öât mai curând, în vederea asigurării unui climat
sănătcs pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederflor avizului şi a tehnoĺogiei de specialitate privind execuţia toaletădior şi
defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defńşare, aveţi obligaţia plantării a 24
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului i în alte
zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare,în
primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.GM.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. ad.4 din acelaşi act
n o rmativ.

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 Iocatadlor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 16 ex.arbori
Defrişare - 4 ex. arbori, în declin biologic

igienizare.

Întocmit insp. Pricopi Anişoara

9, 6Cr 10;g

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Red: P.A./6 ex.1 5.102018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.
htlp //www omb ra/Inst,tutlWorlmana/dlrect,I/dlrecţla mediu/avize arban ‚n consultarefavize arban In consultare ohc ae data de

Bd. Regina Etísabeta nr. 47, cad paştat 050013, secţar 5, BucureşH, Ramănia

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http://www,pmb.ra
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CĂTRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă;
-DI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr16047/19.09.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1663922/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9564/27.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Cuiului nr53, vă

Q
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aĺiniament — imobil cu nr.53:

-2 ex. Salix sp. (salcie) O=4045cm h=12-13m, situate la o distanţă de cca.lm faţă de
gard şi cca.7m faţă de clădirea imobilului - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frängerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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-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 Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toa!etare —2 ex.arbort

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Maflana P

4J'%g ‘ Întocmit Insp.Pricopi Anişoara

/httn://wwwDmbrcflnstitutfl/flrimńW ectîa međiu/avize arbad n consuItare/avze a,bod n consultar hp. ye data de

—____ —--—-—----——-——. --—----—------—

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia I
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

(Str. Arh.Petre Antonescu nr. 11, bĺ. 1 1,sc.B, Sectorul2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.15682J13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664782J27.ct2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9639/28.09.2018, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelut anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în, str.
Arh.Petre Antonescu nr.11, bI.11, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu
modificările şi completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm

Executarea Iucrării đe defrişare cu extragerea rădăcinilor a 4ex. arbori cu
scorburi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru piantarea de material dendroiogic tânăr, prin grija dvs.,
evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor HC.GM.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 24
ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
côrespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in Iocaţiile unde se execută defri$rile,
spaţiile verzi aferente blocuiui 11 din str, Petre Antonescu nr.1 1, în prima perioadă optimă
de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anuiui 2019.

La finalizarea iucrăriior 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 din aceiaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţü preaiabile punerfl în apľcare a iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin pubflcarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficiaiă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei caiendaristice şi a intewaiului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxui auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Nr.g639/1 664782/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.5500
httpu/www.pmb.ro
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-: Menţionăm tăiS ei,ţa neconformităţilor Tntre daťete transmise şi realitatea din téren,L
- -

- va fi cansiđerată inteŕvenţie aśupra arbarilor fără avi đe specialîtate.
Nerespectarea ćelor menţionate în prezentu[ aviz de specialitate va fi sancţionată

art4, flt.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 valabflitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 4 ex.arbori În declin biologic.

DJRECTQR EXECUTIV,
ia POPA

Întocmit: Insp Pricopi Anişoara o

1 9 UCE 2Ü1

o

Red: P.AJ3 exJll.lO2018
— prezentul aviz atost postat pe site- ul PMB.

pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, şector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http:i/www.pmb - ro



‘
z
i

Ä
č

S
as.

F
k
c
tro

n
ic

ii
n
r.

44
T

eI
021

25271
1
2
/0

2
1
2
5
2
7
7
8
9

F
ax

021
2
5
2
7
9
7
7

W
i-%

%
,24)2-bU

C
U

rP
li.rU

e—
rn3iI:

o
fflc

e
jn

d
p
2
-b

u
c
u
re

sti.ro
S

ectia
S

path
V

erzi,
S

ere
si

U
rm

arire
Investitií

A
n
ex

a
Ia

a
d
rc

sa
nr.

I
...;

I
2
ď

€
E

?

2

)iro
,o

rŢ
ń
b
n
ic

:

Ip
.

V
alćriu

M
icu

D
irector

G
eneraL

ĺng.
C

ioabă
D

ănuţ
A

lexandru

1 ľ7i9.2018
Intoem

it,
:2

ex
Insp.

E
n
e
L

tF

G
eorgiana

R
O

M
A

N
I

A
‘1í

M
U

N
IC

IP
IU

L
B

U
C

U
R

E
ST

I
R

fl!L
h
C

O
N

S
IU

U
L

L
O

C
A

L
A

L
S

E
C

T
O

R
U

L
U

I
2

A
Đ

M
IN

IS
T

R
A

T
IA

D
O

M
E

N
IU

L
U

I
P

U
B

L
IC

S
E

C
T

O
R

2

n
9
*

Išb
14001

A
Ita

situ
atie

in
L

o
calizarea

.
.
.

care
.

.
C

aracteristicile
.

arb
o
relw

in
S

pecia
A

rb
o
re

arb
o
rcie

N
r.

L
o
eah

zare
arb

o
relu

i
.

.
A

rb
o
r

.
cad

ru
l

A
rb

o
relu

.
in

dechn
ncccsita

C
rt.

sp
atiu

v
erd

e
.

.
.

(d
ia

m
e
tru

/c
rn

,
.

.
e

u
scat

sp
atiu

lu
i

I
.

biologic
d
cfn

sare
F

o
to

g
rafii

In
altirn

c/m
)

v
e
rd

c
In

re
g
irn

dc
u
rg

cn
ta

S
tr

A
rh.

Petrc
G

radina
bloc

A
ntonescu.

fata
D

=
20-3

O
cm

,
A

pleeat
.

te
x
.

x
.

FoIo
n
r

1
1.bl.

11. sc.
G

radina
spate

H
=

IO
m

peneulos
B

bloc
1
7

H
cf

S
ccticS

,V
.S

.U
.I:

o
Q



o

o



PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ1I j:

..DÎrecţ#acleMedks —
:

iROMANIA
- IOIB 2Ů1 B tÁtÎţM MpĘLJNA

22. OGT. 2018

CĂ TRE,
AĐM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eiectronicfl nr.44, Sectorul 2

(os. Coĺentina -pĺatbandă, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.16567/27.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1665793/02.10.2015 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9756/03.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conformcerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2015, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de totografflle aferente), situaţi în
platbanda din os. Colentina, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii 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

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 7ex. arbori cu
scorburi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuändu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,, aveţi obligaţia plantării a 36
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie dé specie, în Iocaţiile unde se execută defrişările
platbande, spaţii verzi1aliniamentul din os. Colentina, în prima perioadă optimă de plantare,
în primăvara anului 2019, toamna 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.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intewalului 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Nr.9756/1 665793!

Sd. flegina E!isabeţa nr. 47, cod poştal 050013, soctor 5, Bucureşti, Romána

Te!: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro



Menţionăm că existenţa neconforrnităţilor între dateie transmise şi realitatéä đin ‘teren,
va fi considerată iritervenţie asupra arborilo? fără aviz de speciałitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată
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 avjz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare - 7 ex.arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Ins,,q. Pricopi Anişoara o

19.OĽIZOIB

Red: P.A13 ex./11,102016
— prezentul aviz afost postat po site- uI PMB.

pe data de

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

TeI: 02130555.00 int. 4016
htlpi/www.pmb.ro
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Direcţia de Mediu
POMAN IA
1918 ZOlS I SÁPHATDP:M lMPEUNÁ

2Z oc 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Opanez nr.8, bL 72, sc.A, Sectoruĺ 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.16745/01.10.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1667431/05.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9918/08.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat in tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situat în spaţiul
verde aferent bI.72, sc.A din str. Opanez nr.8, vă comunicăm că, in 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore uscat
100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,

j evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nij bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea coństrucţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul
minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţia
unde se execută defrişarea str. Opanez nr.8, bI.72, în prima perioadă optimă de plantare,
în primăvara anului 2019, toamna 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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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 fiuxut auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

Nr.991 8116674311

Bd Regia EIabeta nr 47 cad poştal 050013 sedars Bucureşt, Ramái,a

Tél: 021 305.55.Ďo
hUp://w'NJ.pmb.w



de Ia data emiterfl.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

t 2(j

uz m ç -011
\\ O--- ‚JI Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

o

19, OCT. 2018

o

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va i considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de speciatitate va fi sancţionată cof
arŁ4, 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
Defrişare - 1 ex.arbore uscat 100%.

Red; P.A14 exJl2.1O2018
— prezentul aviz afost postat pe slte- uI PMB.

pe data de

Bd. RegWia Etsabeia s. 47, eod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romania
TeI:021.305.55.00 bil. 4016
http;/Iwv.pmbro
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ROMANIA
III2Cll3r:Ĺ1gŢQO,Ą MPDEUNÁ

22. ÜCL 2018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorul 2

(os. Colentina nr. 14 — platbandă ‚ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.17126/08.1O.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1669337/11.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10115/12.102018, prin care solicitaţi

Q emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
platbanda din os. Colentina nr.14, vă comunicăm că, in conformitate cu prevederile Legii
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm

Executarea lucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2ex. arbori din care
1 ex. uscat 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentw evitarea produceńi de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr1 prin grija dvs.,
evacundu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7ex. arbori tineri
cu balot de pământ cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia
în funcţie de specie, astfel 2ex. în platbanda din os. Colentina nr.14 i Sex.în alte zone

Q deficitare în vegetaţie din sector, in prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului
2019, toamna 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, in vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ad, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

ţąJOA

Bd. Regina EŢisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Acmânia .1'
TeI 021.3055500
httpiŕwww.pmb.ro

________

no__oI OO1

Nr.10119/16693371
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DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-MaĘiana POPA

!ntocmit: Insp. Pricopi Anişoara

‘19.OCT.101ü

Red: P.A/3 ex.11510.2018
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de

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

Tet: 021.305.55.OOint. 4016
http:/Jwwwpmb.ro

‚m,oţ.Ąo,coI OO1

Menţionăm că existënţaneconfQrltităţilorintređätełe transrnÎsei réalitatea din tëręň,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
arŁ4, 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.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 2 ex.din care lex. uscat 100%.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22. OCI 2012
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ŔOMÂN IA
191 ŽD1 ÁflBAînP:M I M:1P UNĂ

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(Str. Fiuierului nr. 40, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.17127/08.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1669340/11.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10120/12.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în str.
Fiuierului nr.40, Iipit de gard, vă comunicăm că, în conformitate cu prevedehle Legii nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modiicările şi completările ulterioare şi H.C&M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiüor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti1 avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori cu
scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerH de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţHlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr1 prin grija dvs.,
evqcuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiI de acces, Iuându-se măsuri de
pre'venire a accidentelor) i deteriorarea construcţiilor sai reţelelor aeriene din jur.

Fentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor, conform
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare,
aveţi obligaţia plantării 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum
lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiile verzi cu
defict în vegetaţie sau în aliniamentul din str. Fluierului, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamna 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
veriflcării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerü în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin pubUcarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţüe informatice
şi de decizia fiecărei instituţfl;

- informarea cetăţenilor, 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 publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl. —

Nr.1 012011669340!

Bd. Regina EIabeta nr 47, cod poştal 05CG13, sedor5, Bucumşti, Rom&iia

TeI: 021.305 55.00
httpíNpąpmb,ro



Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate in prezentul aviz de specialitate va fi sancţianată Q)rĺf.
art4, IiŁb din Anexa 1 Ia H.C.GMB. nr. 30412009, privind Normeie de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 2 ex. arbori cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTN,
SíWiona-Mariana POPA

Ii Întocmit: Ins Pricopi Anişoara

1a OCI2Ü

o

c

o

Red: P.A14 ex 112.10.2018—
— pruzertlul aviz afost postat pe site- uI PMB.
htlp .ílwww. pnb .tolinsbtulWprimariald irecliíídirectia_med iulavize_arborljntonsultarelavize_arborl_In_consultare.php, pe daiade

Bd. Regia EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, BucureştĘ RomSnia
Te1021.305.55.00 IU. 4016
httpiNptN.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Z, JLÜ1Ö
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Str. Avrig nr.24, bLPl9 - Parcul Rondă, Sectorul 2)

ŔOMÂN IA
1919 :QIs I SAUÁToP:M .iEUN)

Referitor Ia adresa dvs. nr.17128/08.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1669342/11.102018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10121/12.10.2018, ‚ prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi În tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
Sectorului 2, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţhlor de aliniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2ex. arbori în
declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedoń!e şi crearea condiţiilor pentru plantarea de matehal dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacu&idu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau dteriorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

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 de pământ, cu diametrul minimum7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia Tn funcţie de specie, În Iocaţiile unđe se execută defrişările (aliniamente/spaţii
verzi aferente blocurilor/Iocuńlor de joacă/alveole parcare). Dacă spaţiul nu permite
plantarea tuturor arbohlor, aceştia se pot planta în zone deficitare în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrăňlor 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
veńficăńi în teren a plantăńlor În compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ. -

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţU prealabile punerb în aplicare a Iucrăńlor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborh avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficiaiă de internet a administratorului Iegal aI spaţülor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector1 in 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şř f]uxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina of]cială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

Nr.10121/1 669342!

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. ctd poştzI OSC13. sectar 5, Bucureşti, România

Tel: 021305.5500
hupJÍwww.pmb.ro



Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
arŁ4, 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.
Defrişare - 2 ex. în deciin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maçiana POPA

mo
\ O— ‚jţ
\\. ;

Întocmit: Ins Prîcopi Anişoara
e o

j

&

Red: P.AJ3 exJl5.1O.2018
— prezentul an afost postat pe se- iiI FMB

pe data de

Bd. Regiia Eisabeła nr. 47, cnd poştal 05C013, sedor5. Bucweşti, Rnn*,ia

Te:O21.3U555OC it 4016
hhpiívnwě.pm b io
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PRIMĂRIA MUNICIP1ULUI BUCUREŞTI Ş.
Direcţia de Mediu ““ ..

POMANIA
IOIB 201a tçÁIsÂmnrI.I ÎMPflEUNÁ

ULNOV 2Di

CĂ TRE,
Asociaţia de proprietari - administrator dL

Str. Vasile Lascăr nr.26-28, Sector 2

Referitor ia adresa dvs., nr.147/20.08.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.1658297/06.09.2018
şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8775/07.09.2018, prin care sobcitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea biocuiui din str.Vasile Lascăr nr.26-28,conform
Contractuiui de Vânzare Cumpărare nr, vă comunicăm că ia verificarea efectuată
pe teren, in data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendroiogic 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinhlor:
Curte interioară bloc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=55cm h=20m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, Iipsă
ritidom, in declin hiologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se atIă arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţflie necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
baiot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in curtea blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,
toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de piantare nr.8775/l/18.10.2018.

La finalizarea iucrărilor de plantare conform arLY 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizuiui să îI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru intiinţarea tuturor iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabHitate 2 ani de la data emiterh.
Defrişare — 1 ex.,arbore în decĺin biologic.

DJRECTOR EXECUTJV
Simona-Marana ‚ PA

;

\Q. “%.- Intocmit: Iy'&p. f'ricopi Anişoara

‘

Red: P.AJ3 ex/l8.lO.2010 2'prezenlul aviz atost pnstat pe sit- iiI PMB. Z Orhttn flwww cmb roinstIIutII/pnmanaJd,rectl,/dlrectla mediu/av,ze arbon in consullareíavize arbon in cnnsultare nhp pe data ds

.n ItI

Nr. 8775/1658297/

Bd. Rena Esabeta nr. 47. cod UOSIaI üsmis. sednr S Ri,nirnçi Rrmni
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PR1MĂRIA MUNICIPIUW1 BUCURER

Direcţîa de Mediu
ROMANIA

I ÇÁflBÄTOPIĄ IMPPEUNA

0•?.'Nok 1fl,g
CĂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari- preedinte dI
Str. Matei Voievod nr.115-123, bI.02, Sector2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15435/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663865/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9495/26.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 02 din str.Matei
Voievod nr.1 15-123, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
17.10.2018, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 02, sc.A - parcare amenajată:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

-1 ex. TiHa sp. (tei) O=2Ocm h=5m, prezintă scorbură deschisă pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a 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 condiţflle necesare plantărfl 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui
7ex. arbori tineri cu ba]ot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare,în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

iI

Nr. 949511663865/

nd fl,, A7



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 vaiabiUtate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 2 ex. arbori din care. lex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp.PricopiAnişoara

o

ZL OC 20d3
Red: P.A./3 ex./18.1O.2018
— prezentul aviz afost postat pe sile- ul PMB.
hup:Uwww.pmb.mlinslitutiiĺprimarialdirectii/directia mediu/avize arbod in consullareĺavize arbod in consultare.php. pe dala đe
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Direcţia deV!ediu .

ROMANIA
1910 2nla IÁPQÄTOO,L IMpçruNi

Nr. 9711.3, 9414/1665713, 1663306! ÜV Qi5

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştUnţă:
-Dna
Str, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16560/27.09.2018, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1665713/01.102018, i a d-nei cu nr.1663306/24.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.971 1.3/02.10.2018, 9414/25.09.2018, prin care se solicită emiterea avizului

O
de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentui din str. Gaterului
nĘ25, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren1 în data de 10.10.2018, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriuI Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — îmobfl cu nr.25:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=4Scm h=12m, Iipsă ritidom pe cca.3Ocm -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1
în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiuniior, 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.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.arbore.

DJRECTOR EXE9UTIV,
Simona-MarfÇOPA

Întocmit: Insp2,Pqicopi Anişoara
Ređ: P.AJ5 exíl6.lO2018 \Ş,

rJj' Ń J
— prezenlul aviz aĺost postal peiité' uI. PMB. y' V L4y
httnj/wvn*,Dmb,roľlnstitutii/DrimariăJdirectiildirěctia mediu/avize arbnh in consultare/avize artch in consulta1€'.phabe data de
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PRIMĂRIA MUNÎCIPULUI BUCUREŞI1 :Vr2.
Dîrecţia de Mediu :t

ROMANIA
r taIs2a1ujçÄnejmp,Lq ÜSPEUN

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematorülor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4
Spre stiintă:
- Dna
Str.

- Sector 3,
- Cimitirul Pantelimon II
Comuna PanteIimon, b-dui Biruinţei, jud. Ilfov

Referitor Ia adresa d-nei I
.‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.1665798/02.10.2018 şi IaDirecţia de Mediu cu nr.9747/03.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arborelui situat in Cimitirul Pantelimon 11, fig. Iocul de veci r conform
Actului de Concesiune r

•‚ vă comunicăm că la verificarea efectuaiá pe teren, înCU data de 04.10.2018, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie aspaţiílor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
Cimitir, figura — Iocul de veci c

-1 ex. Irunus sp (corcoduş) O=2Ocm h=5m, situat Iângă cruce, afectează lucrarea funerară
(conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei
nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor 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 b!oca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţiilor din jur.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defriflrilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în
funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi in administrare, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019

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

Prezentui aviz are termen de vaiabiiitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare— 1 ex. arbore.

DIRECTO9%2ECÝTIV,
Simona-flwMPPÄ

ĺ
- Întocmit Insp,-Rricopi Anişoara
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PRIMÁRÎA MUNICIPIULUI BUCUREŞT1 î
Direcţia de Mediu •“‘

ROMANIA
fllS2fl12 SÁSTDm1A it*OOE1JNÁ

CĂ TRE,
AĐMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

( Str. Maina de Pâine nr.47, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.17258/1O.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1670929/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10313/17.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (insoţit de fotografile aferente), situat în str.
Maina de Pâine nr47, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Ducureşti, avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore cu
scorbură pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacundu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de śpecie, în Iocaţia unde se execută defrişarea din
str. Masina de Pâine nr.47, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,
toamna 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, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
i de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de detrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intewalului orar in care acestea se vor executa, ţinändu
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

„ą*QĄ

uAflHGkAI

Nr.10313 /1670929/

Bd. fledna Elisnbnta nr 41 rU ‚srnIfl(13 çpdnr R"n"rpçti flnmn,



Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmîse şi rea]itatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialttate va fi sancţionată
arŁ4, 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.
Defrişare - 1 ex.arbore cu scorbură pe trunchi, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA

Întocmit: In. Pricopi Anişoara

ÇĺCŞfŢ1

ZĘ, OCT.2J1Ü

Red: P.A13 ex.118.lO2018
— prezentul aviz aiost pastat pe site- uI PMB.

pe data de
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Dîrecţia de V1eiu
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ROMANIA
1919 2019 An6AJOflIM iM0CUNÁ

OtNÜ Î

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eiectronicü nrA4, Sectorul 2

(Parcuĺ Izvorul Rece - Scuar Tudor Vladimirescu, Sectorul 2)

Referitor la adresa dvs. nr.17590/15.10.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1671424/17,1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10339/ 18.i02018, prin care soticitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariaţi de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi pe raza
sectorului 2, vă comunicăm că, 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 spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 9 ex. arbori cu
scorburi, în declin biologtdin care 3 ex. uscate 100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
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.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.MB. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,, aveţi obligaţia plantării a 39
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, În Iocaţiile unde se execută defrişările
scuar, spaţii verzi, aliniamente parcuri, În prima perioadă optimă de plantare, în primăvara
anului 2019, toamna 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.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în aplicare a lucrărilor
de defrisare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, in timp util, despre executarea lucrăriior 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 intemet a primăriei de sector, În funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl.

I V& I I

Nr.1 0339/1671424!

Psl P9ninnĘ'ichnI nr â7 ŮnĄnnclnflrtťl11 ‚4,rĘ P,,,-,,,cti ni



Menţionăm că existenţa neconformităţilor îńtre datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
arL4, 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.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 9 ex.arbori în declin biologic din care 3 ex.uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: In Pricopi Anişoara

o

Red: PAJ4 ex.ěIB.IO.2018
— prezentul aviz aiüst postat pe sile- iiI PMB.

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

02. ROV. ZiW
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ŘOMÂNIA
I .%OFĹflC.•I IYPZE r;t

Spre ştiinţă
A.D.P.Sectorul 2

B-dul Electronicii nr44

CĂ TRE,
D-na

(Teren situat în str Alecu Russo nr. 1, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10747/31.10.2018,
prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra materialului
dendrologic situat pe terenul din str. Alecu Russo nr.1, Sectowl 2, conform Contractului de
Vânzare Cumpărare cu Incheiere de Autentiflcare i ‘ i Extrasului de Carte
Funciară vă comunicăm că, Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 22.05.2018, s-a constatat că pe amplasamentul sus menţionat există vegetaţie
răsărită spontană, motiv pentru care, avizăm
Teren — str. Alecu Russo nr 1:
Eliminare vegetMie spontană:

- reprezentată de iăstad aparţinând speciilor Ailanth)js altissima (oţetari), Pwnus sp.
(corcodbi) cu O=1-3cm i h=1-2m.

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

- în baza acestui aviz nu se fac intervenţii asupra materialului dendrologic cu
diametre mai mari de 6-8cm.

- pentru inventańerea mateńalului dendrologic cu diametre mai mari de 6- 8cm i
emiterii unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare, Ia flnalizarea Iucrării
avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).

- potrivit articolului 1 din HCGMB nr.121/2010, aveţi obligaţia să Iuaţi măsurile ce seĹD impun în vederea asigurării ingrădirii, salubrizării ş igienizării terenului.
Menţionăm că în baza acestui aviz nu se execută Iucrări đe defriareĺtoaIetare.

Defriarea i extragerea răđäcinilor:
In Irotuar - str. Alecu Russo nr. 1:

-

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) bitulpinal h=lOm, răsărit spontan, Iipit de gardul din
Aiecu Russo nr.1 pe care i-a fisurat, peńcoi de prăbuire (conform foto anexată).

Lucrările de defriare i extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevedeńlor 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 accidenfelor sau a deteriorării construcţiilor din jur i a }eţeleior
aehene.

Precizăm că administratowi Iegal aJ terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevedenlor avizului si a tehnoiogiei de specialitate privnd execuţa defrisănlor, în caz

Nr. 107471
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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 prevedehlor H.CGMB. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrisare, ADP. Sectorul 2 are
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum lcm
i înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alte zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului
2019, toamna anului 2019.

La flnalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.GM.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veňficării în teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din acelai act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
DeŰiare — 1 ex., arbore.
Eliminare vegetaţie spontană

Red:PĂJ3amltt.2018
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-DI
Str. - ‚ Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament nr. impare - os. Fabrica de Glucoză zona cuprinsă între
Calea Floreasca i str. Barbu Văcărescu, Sectorul 2)

o
Referitor Ia adresa dvs. nr.16185/20.09.2018 i a d-Iui ‚ înregistrate Ia

P.M.B cu nr.1664650/27.09.2018, 1652440120.OB.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9643/28.09.2018, 8034/21.08.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aflniamentul din os. Fabrica de Glucoză zona
cuprinsă între calea Floreasca i str. Barbu Văcărescu, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, 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 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 HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm
Toaletare:
Plantaţie de aliniament nr.impare - os. Fabrica de Glucoză zona cuprinsă între Calea

Floreasca ş str Barbu Văöărescu:
-16 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) O=30-45cm h=11-14m- reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat stradal.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament, nr.impare - os. Fabrica de Glucoză zona cuprinsă între Calea
Floreasca ş str Barbu Văcărescu:

- 6 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) O=25-45cm h=8-1 1 m, prezintă scorburi pe trunchi i
Ia bază, în declin biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
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- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 36
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 6 ex. în alveolele rămase libere în
aliniament i 30 ex, în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă
de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 16 ex.arbori.
Defrişare - 6 ex.,cu scorburi in declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
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CĂ TRE,
D-Iui

Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1662396/20.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.9293/21.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea blocului din str. Viitorului nr.1,
vă comunicăm că Ia 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 intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completăriIe 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 spate b!cc:

-1 ex. Aesculus sp. (castan) O=eOcm h=14m situat ia distanţa de cca.lm de gardul
dinspre stradă, în apropierea conductei de gaze, prezintă scorburi mici Ia baza trunchiului
reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile,

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.&G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor 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.
Toa/etare — 1 ex.arbore
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Direcţia de Mediu E

POMANIA
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Bs. &‘ny 2J13

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectowl 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.16189/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1664696/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9630/28.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Orzari nr.32, vă comunicăm

O că Ia 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 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 teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament- imobU cu nr.32:

-2 ex. Acer sp. (artar) O=30-35cm h=8-lOm, din care lex, prezintă o arpantă
uscată, eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul i reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei 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.
Toaĺetare —2 ex.arbori.
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05. 1Jla
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. ‚ Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Str. Badea Cârţan nr.66,bI.40,sc.A, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.16560/27.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1665713/01.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9711.2/02.10.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 40 din str. Badea
Cârtan nr.66, vă comunicăm că Ia 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 intravilanul iocalităţilor, cu
modificăriie şi completările uiterioare 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 1/3 din voiumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoareie specii de arbori:

-1 ex. Sophora sp. (salcâm) O=3Ocm h=1 1 m.
Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia următoarele specfl

de arbori:
-2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=20-25cm h=7m;
-1 ex. Koelreuteria sp. ( băsicoasă) O=25cm h=Bm.

Spre trotuar
Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, impiedică accesul pietonal, Ia

următoarele specii de arbori:
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=2Ocm h=5m
-2 ex. Koelreuteria sp. ( băsicoasă) O=20-25cm h=3-4m
-1 ex. Fraxinus sp. ( frasin) O=25cm h=6m

Spaţiul verde spate bloc- parcare:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=14m.
Heducerea ramurilor inciinate accentuat spre faţada blocului, Ia următoarele specii

de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=5m.

Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. trunchi fără coronament acoperit cu iederă O=3Ocm h=7m, uscat 100%,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Nr. 9711.2/1665713!
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SpaŞuI verđe spate b!oc:
-1 ex. Prunus sp. (corcodu) O=2Ocm h=4-m, uscat 100%, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU 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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaU pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 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 la data emiterii.
Toaletare - 11 ex.arbori
Defrişare- 2ex.arbori, uscate 100%.
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Direcţia de Mediu ‘:.‘_

ROMANIA
lel8iolas&n9ĄTornLI ItkPflFuN

05, WQ 2013
Nr. 10060116686861

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştHnţă:
- DI
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1668686/10.102018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10060/11.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. iancu căpitanu nr.29, vă comunicăm că ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţHlor
verzi din intraviianul Iocalităţilor,cu modificările şi compietările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti i HCGMB nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveoielor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Piantaţie de aliniament imobil cu nr.29:

-1 ex. Acer sp. (adar) O=3Ocm h=8m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa in regim de urgenţă,prin grija
A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.c.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărH construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile
necesare plantării de material dendrologic tânăr

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:specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
baiot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în alveola rămasă Iiberă în aliniament, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrăriior 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 in teren a plantărilor
în compensare, in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din aceIai act normativ.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 1 ex.arbore, uscat 100%.

DIRECTOR
Simona-MarjńPdPA\

- ‘) intocmit,Pncopi Arnşoara

Red. PAJ5 ex./23.lOĘQ18
— prezenlul aviz afosl phsft pe sif&'Ul. MB. đ 6'htty:Uwąpmb.roľ,nsIitutii/1läii7directfiÍdirectia mediu/avjze arbod in consulţarelevize artari in consulţarephp, ue data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIUŁUI BUCUREŞ11 j2

Oirecţia de Mediu
ROMANIA
Ig!S-3O1SÄneÄ1olM iIQEUNÁ

05, ÜV, 1Jla
CĂ TRE,

Fundaţia Olimpică Română
Str. Pictor Verona nr. 1, Sector 1

Spre ştiinţă:
- Baza Sportivă - S.C. Granitul S.A.
Str. Ion VIad nr.20-40, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.35/11.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659175111.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nrB9O6/12.092018, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe !erenuI bazei
sportive din str Ion VIad nr.20-40, conform Contractului de Donaţie cu Incheiere de
Autentificare si Convenţie cu privire Ia folosirea bazei Sportive Granitul,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte baza Sportivă Granitul nr.20-40:

-18 ex. Populus sp. (plop) O=40-lOOcm h=18-20m, situate de-a Iungul gardului
dinspre stradă din care 1 ex. este bitulpinal - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentelor
în vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi
prăbuşirea de ramuri arborU având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri uscate şi
frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale,
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte baza sportivâ Granitul nr.20-40:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=lOOcm h=18m, uscat 90%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată);

-5 ex. Populus sp. (plop) O=30-4Ocm h=1 4-1 5m, situate de-a Iungul gardului dinspre
stradă, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

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 deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene. astfel:

- toa!etarea 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice peńoadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl 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

I

Nr.890611 659175!
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prevederilor avizului şi a tehnologi& de speciafltate privind execuţia toaletărilor
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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea bazeř Sportive Granitul, in
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit
Angajamentului de plantare nr.8906/1/16.10.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate
Toaĺetare - 18 ex.arbort
Defrişare - 6 ex. arborĄuscate 90-100%.

2 ani de Ia data emiterii.

OZoy vn

Întocmit: Insg. Pricopi Anişoara

Red: PAJS ex22.lO2018
— pruzenlul aviz alost pcs:al pe sile- ul PMB.
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PRIMĂR!&MUNICIPIUUJ BUUJRE$11

Direcţia de Meu ...

ROMANIA
IOlS2OIBKÁBÁmPTM ÎMPPEUNÁ

05, NOV 2J18

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENJULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:
- D-lui
os. ‚ Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari - preedinte dI
os. Mihai Bravu nr.43,bI.P14, Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.1 5692/13.09.2018, 16184/20.09.2018 înregistrate Ia
P.M.B cu nr. 1662312/20.09.2018,1664772/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9298/21.09.2018, 9642/28.09.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui

i Asociaţiei de proprietari- preedinte dI privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului P14 din os. Mihai Bravu nr. 43, vă comunicăm că 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 Iocalităţiior, 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, sc.B:

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) O=3Ocm h=8m, înclinat accentuat spre trotuar i
parcare - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ciotului uscat în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavořabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B, Iateral dreapta:

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=2Ocm h=6m- înclinat spre trotuar i carosabil - reducerea
cu 1,12 din înălţime ‚în vederea regenerării ş echilibrării.

Reducerea ramurilor care afectează faţada blocului I trotuarul, împiedică accesul
pietonal, la următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=lScm h=3m.

gi en i zare:
- eliminarea vegetaţiei spontane formate din Iăstari cu O=6-7cm h=2-3m de ailanthus

sp., prunus sp., robinia sp.
Defrişarea şi oxtragerea rădăcinilor:
Lângă trotuar- vizavi de bL 14 sc.B:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=13m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

Is. I

Nr. 9298,9642/1662312, 1664772!
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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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate exacuta în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţUlor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

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

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, síguranţa 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perinadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act
normativ.

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 - 4 ex.arbort
Defrişare - 1 ex.,arbore uscat 100%.

DIRECTOR EKEÇyTIV,
SImonaMýîána: PPFA

M
* . .

intocmit: I p. Pncopi Anîşoara

02i'or rą
Red: PAj5 exj22.1O.2018
— prezentul aviz afost postal pe site- uI PMB.
http.j/wwa ombroľinstitutiiIpńmaha/directii/direcia mediu/avize artad n consultare/avize arbod in consultare.nho, pe data de
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Direcţia de1ieisu - -

ROMANIA
!lS-2flIS &ÁnoMonii. iMPEUNA

Nr. 9481116637711 05. NUV. 1Jla
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
-DI
os. Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr. 15430/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663771/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr9481/26.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru

O
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 26A din os. tefan ceI
Mare nr.32, vă çomunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 17.10.2018, 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 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 spate bloc:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus O=2Ocm h=6m, prezintă o sarpantă uscată-eliminarea
acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spatebloc:

-2 ex. Prunus sp. ( corcodus) O=17-2Ocm h=3m, uscate 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti.

- defriarea i extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenirnente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Frecizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului i 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.C.G.M.B. nr. 30412C39.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arboreilor uscaţi, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

Ifl%L I GbÂIRd Rpnin PIiqnhp nr A7 rrwlr,ctflYYţq çnrtnr fl,'r,,rnt, flnmni



ls Tmalîzarea lucrănlor de giwitave contorm art aWn m4IĽEtAB.n.3O412,
aveţi obligaţia dea anunţa Direcţia de Mediu din cädrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ait4 din acelaşi act
normativ.

Petentul are oblígaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, la
avizieru? blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 1 ex.arbore
Oefrişare - 2 ex.arbori, uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

asń -

Intocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A35 ex/22.lO.2018
— prezentul aviz afosl pnstat pe site- uI FMB.
httpi/vnjw.pmb.roiinstilutiilpdmadaidirectii/direclia mediWavize srbnd in cansultare/avize arbod in ccnsultare.php, pe data de
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PR1MÄRLA MUMOPIULUI BUQJREŞT jş%—
Dîvecţia de Medîu

. •‘

ROMANIA
I9I8 3DIB I 14PLT3 D1unÂ

05, NOV. 2J13
CĂ TRE,

ADMINJSTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronîcii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- D-Iui
Calea Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Calea Mosilor nr.209, bI.17, Sectorul 2
- Asociaţiei de proprietari
Calea Mosilornr.213, bI.21A., Sectorul2

Referitor Ia adresa d-Iui
‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1665177/2809.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9668,9665/01.1O.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 17 din Calea Mosilor nr.209, cât i a celor situaţi în spaţiul amenajat loc de
joacă pentru copii, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
19.10.2018, 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 17:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de rämuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarelë specii de arbori:

-2 ex. Morus sp. (dud) O=25-3Ocm h=10-llm;
-1 ex. Gleditschia sp. (glădiţă) O=25cm h=9m.
-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=Em — eliminarea unui etaj de ramuri, în vederea

ridicării coronamentului.
Spate bíoc- spaţiuI amenajat Ioc de joacă pentru copä:

-2 ex. Populus sp. (plop) O=60-65cm h=18-20m - reducerea cu 112 din volumul
coronamentelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea i prăbuirea de ramuri) arborii având coronamente de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.
Defrirea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţíuĺ t'srde faţă bloc 21A — Iateraĺ stânga Iângă Iocul de joacă pentru copii:

-1 ex. PopulLls sp. (plop) O=GOcm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi i Ia baza Iui,
în declin biologic, pericol de prăbuire, (conform foto anexate).

-1 ex. Populus sp. (plop) O=55cm h=9m, înclinat accentuat spre locul de joacă pentru
copii, pericol imminent de prăbuire.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

I z. ra. iI

Nr. 9668, 966511665177ĺ
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Bucureşti, în perioada de repaus vegetátiv 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);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal aJ 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

deřriflri?or, în caz contrar apiicându-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 prevsderilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantăriW2 ex.

arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului 21A, în

prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La fínalizarea Iucrărilor de p(antare conform ad.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 verificărfl în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţiile de proprietari au 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 - 6 ex.arbori.
Defrişare -2 ex. cu scorburi în declin biologic

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-$öňäOPA
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Intocmit: Insp. ricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •]‚;:ş...::.

Directia de Mediu
ŔOMÂNIA
Ig,e o,s SÁFBÁmCr.Ą MP;EUNâ

Nr. 9475, 9489/1663753,1663506
05. NOV. 1JI3

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

.Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre Wnţă:
-DI
B-dul ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresele dvs. nr.15422,15420110.O9.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1663753/25.09.2018, 1663506/25.09.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.9475/26.09.2018,
9489/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cereriie d-iui privind
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în parcarea din
faţa blocului din str.Cernăuţi nr.11, bI.M12, vă comunicăm că Ia 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 i administrarea spaţiilor verzi din
intraviianu locaităţiIor,cu modiflcările i compietările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucuresti, i
HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea I întreţinerea alveolelor stradale din cadwl
plantaţiilor de aliniament avizăm:
Defrişarea i extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveęlei:
Faţă bĺoc M12, str. Cernăuţi nr 11- parcare amenajată: 1

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 035cm h=lOm, prezintă scorburi pe twnchi, în declin
biologic, pericol de prăbuire (conform foto anexată).
Faţă bIoc MIZ str. Cernăuţi nr. 11- parcare amenajată (chioşc de ziarę): -

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @=45cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
în declin biologic, pericol de prăbuire (conform foto anexată).

Lucrările de defhareşiextragerea rădăcinilor se vor executa pńn—grija—kD.P.
Sectowl 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normelezde protecţie a spaţiilor verzi de pe teňtodulĽMunicipiului
Bucureti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a acćidëńtelor sau a deteriorăni constwcţiilor dLn_ juFśľi reţelelor
aeriene i creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de- supravegherea
execuţiei Iucrărilor, sigurahţ-bunurĺIor ş a persoanelor în zona operaţiunilóřftéspectarea
prevederiior avizului ş a tëhňologiei de specialitate privind execuţia defriäriIor, 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 prevedeńlor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea_arborilor avizati pentru defrisare, aveti obligatia_plantării a
l2ex. arbori tineři il? dďpămân, cu diametrjI minim'üńi7čhi?inftrmea
corespunzătoare acestuia:mn_funcţie de specie, astfel 2ex. în alveolele rămäse Iibere în
parcare i 10 ex îrriäţiuĽverdé aferent blocului M12 din str. Cemăúţrni, îäprtma
perioadă optimă de plantar4în primăvara anului 2019, toamna anului 2019— Z

La finalizarea lucrărýofUe plantare conform art 9 alin 5 din H C G M B&'304/20O9,
aveti obligaţia dea anunta Directia de Mediu din cadrul F M B în vederea venficării în teren

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poşial O5cJ1 sector 5, Bucureş* R&nănia --iai



a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceiai act

normativ.

Referitor Ia alveola rămasă Iiberă în parcare ADP sectowl 2 are obligaţia să planteze

un arbore conform HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea i întreţinerea alveolelor

stradale din cadrul plantaţiilor de aliniamenU

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.

Defriare — 2 ex., arbori cu scorbură, în decíin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

D5 NÜV 2Ű13
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
.os. Electronicü nr.44, Sectorul 2

Spre tiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
B-dul Chisinău nr.20, bLM9, Sectorul 2

::
ŔOMÂN IA
O'a 201S sÄDuArniLt .lPEuNÄ

Referitor Ia adresa dvs., nr.16563/27.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1665796/02.10.2013 i a Direcţia de Mediu cu nr.9757/03.10.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M9 din b-dul
Chisinău nr.20, vă comunicăm că Ia 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 i administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu
modificăhle i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoňuI Municipiului Bucureti, i HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea I întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aiiniament
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bIoc sc.B:

-1 ex. Acer p. (artar) ®=25cm h=8m - reducerea cu 1ł3 din volumul
coronamentului,eliminarea unui etaj de ramuri i eliminarea ramurilor uscate în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau aćcidenté prin frângerea I prăbuirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

-1 ex. Pwnus sp. (corcodus) O=2Ocm h=6m — reducerea ramurilor care afectează
faţada blocului cu % din ungime.
Defriarea i extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aliniament faţă bloc M9 intersecţie cu str Cernăuţi:

____

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ®=55cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului - -

- în declin biologic, pericol de prăbuire (conformfoto anexată).
Lucrările avizate se vor executa jń'ń.rija A.D.P. Sectorul 2 (nr de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor_saua detehorării constwcţiilor din jur ş a ——

eţelelor aehene, astfel:
-

toaletarea se va executa confomat6_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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate i frânte,

____

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

_____________________

- detnarea I ěYdragerea radăćinHor flror eĺectua pen{rü evitarea producerii de
- evenimente cu urmări nedohte ş crearercondiţiiIor necesare plantăhi de mateňal -

dendrologic tănăr.
-

—______

______

— -
— Precizăm că administratorul Iegal aI terënului este răspunzător de supravegherea —

execuţiei Iucrărilor, siguranta bununlor şI a pěrśbanelor în zona operatiunilor, respectarea ;
— prevedenlor avizului şI a tehnologiei de specialitateprivind executia toaletărilor i

Nr. 9757116657961
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defriăriIor, în cai contrar aplicându-se sancţiuni conform ar[. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defriare, aveţi obligaţia plantării a 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm i înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în

alinament i 5ex. arbori în spaţiul verde aferent blocului sau în alte zone deficítare in

vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,

toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor 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 veriflcării în teren

a plantărüor în compensare, In caz contrar se vor apHca sancţiuni conf. arŁ4 din acelai act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afleze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru întiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 12 ex.arbori.
Defriare - 1 ex., cu scorbură în declin bioĺogic.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonţMącĺşna POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

Nr. 7678,9710, 9706/1650151,1665667,1665455 Oa. NOY ÜP
c Ă T R E,

DL
2

Spre ştiinţă:
- Di

Sectorul 2

Referitor Ia adresele d-Iui ‚ înregistrate Ia P.M.6 cu nr.
1650151/08.08.2018,1665455/31.1O.2018 şi a dvs., cu nr. 1665667/31.10.2018 i la Direcţia de
Mediu cu nr.7678/09.08.2015, 9710/02.10.2018, 9706/02.10.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, situat in curtea imobilului din str.
Turistilor nr.17, conform Contractului de Vânzare Cumpărare cu Incheiere de Autentificare

‘)2.07.1993, vă comunicăm că Ia veriticarea efectuată pe teren, in data de 28.08.2018, 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 şi
completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului ‚ avizăm
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Curte imobil cu nr. 17:

-1 ex. Pauownia sp. (copacu prinţesei) O=3Qcm h=8m, uscat 100%, conform foto anexate,
situat Ia distanţa de cca. lm de imobilul din str Turistilor nr.15, pe care-i afectează.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenuluś pe care se află arborele, conform prevederilor 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 a
deteriorării construcţfllor 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defriflrilor, 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, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, în prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit
Angajamentului de plantare nr.7678, 9710, 9706/1/23.10.2018.

La finalizarea Iucrărilor 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 PM.B. in vederea verificărH in 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.
Deĺrişarn — 1 ex., uscat 100%.

DJRECTOR EXEUIIV,
Simona-M4JjJÓPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:%.;.:.:.
Direcţia de Mediu

ROMANIA
IGI zrna i çAnsAtciti iunwn

Nr 9565,822511663920,16538701 fl"L i

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2
Spre ştUnţă;
- Asociaţiei de proprietari- preedinte dI

-

os. tefan ceI Mare nr.234, bI.77, sc.A, Sectorul 2

fleferitor Ia adresa dvs., nr.15443/10.09.2018 i a d-Iui Scutărasu Constantin Dorin,
înregistrate Ia P.M.B cu nr.1663920/26.09.2018, 1653876/23.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9565/27.09.2018, 8225/24.03.2018 prin care se solicită emiterea avizului de

Q specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 77 din
os. tefan ceI Mare nr.234, vă comunicăm că Ia 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 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, plantaţiilor de
aliniament avizäm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=2Ocm h=6m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.

-1 ex. Juglans sp. (nuc) 0=3Ocm h=lOm- reducerea ramurilor înclinate accentuat
spre trotuar i carosabil cu Y2 din lungime.
Spre trotuar

O Reducerea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar I carosabil cu 1!2 din Iungime,
cu degajarea corpurilor de iluminat stradal, Ia următoarele specii de arbori:

- 4 ex. Koeleuteria sp. (băsicoasă) 0=20-25 cm h=5-6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0=2Ocm h=6m.
-1 ex. Koeleuteria sp. (băsicoasă) 0=2Ocm h=4m- reducerea ramurilor înclinate

accentuat spre faţada blocului cu Y2 din Iungime.
-1 ex. Pirus sativa (păr) 0=25cm h=8m- eliminarea ramurilor uscate.
-1 ex. Tilia sp. (tei) bitulpinal h=8m- eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării

coronamentului.
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate in

vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarete specii de arbori:

-1 ex. Maclura sp. (maclură) bitulpinal h=12m
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 0=55cm h=14m

Defrişarea şă extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bioc:

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0=2Ocm h=4m, uscat 90%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).

1ĐQA
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-1 ex. Thuja sp. (tuia) O=lOcm h=3m uscat 100%
-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=25cm h=8m, încastrat în gărduleţ uscat 80%
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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:
- toalelarea se va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 la 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas.

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului sau în

alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna
anului 2018, primăvara anului 2019,

La řinalizarea 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 verificărU 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 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 - 12 ex.arbori
Defrişare- 3ex., uscat 8O-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimqpJWariana POPA

.cíI

Intocmit: Insp ricopi Anişoara

Rsd: P.AJS exEI.I#.2018
— prezenlul aviz atosi postat pe siIe- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
191820181 SÁOBATOPrM 1MPOEUNÁ

Nr. 9380/1662615!
Oa NOV 2&W

-

CĂ TRĘ
Administraţia Cimitirelor şi Crematorülcr Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sectorul 4
Spre ştbnţă:
- Dna
Str. Sectorul 2,
- Cimitirui “Iancu Nou"
Str, Vatra luminoasă nr.25, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1662615/21.09.2018 şi laDirecţia de Mediu cu nr.9380/24.09201 8, prin care solicită emiterea avizului de speciaiitate pentruintervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul cc Iancu Nou » din str, Vatra Luminoasă nr.25, conformActului de Concesiune nr.16222/03.02.2015, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, îndata de 19.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cuLegea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,cu moditicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie aspaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
CimitiwI „Iancu Nou' I - ocul de veci

-1 ex. Fraxinus sp.(frasin) bitulpinal h=Bm, situat în apropierea tocului de veci, iângă cruce,
afectează Iucrarea funerară (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinii se va executa prin grija administratorului Iegal
ai terenuiui pe care se afIă arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei
nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţHlor din jur.

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

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui contorm prevederilor H.C.S.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi (ACCU) obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie, în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor 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 veriticării in 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 — 1 ex.arbore.

DIREC1pRJEĘÇ,VTIV,
SimonWölariaaa POPA

. Intocmitjnsp. PricopiAnişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
nIs-2o1a SÁPBÄmPIM IPPWNÁ

Nr. 9567/1663915/ 08. N0V. 2018
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SFCTOR 2
Şcs. Eíectronicii nrA4, Sectorul 2

Spre şthnţă:
- Dna
Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15441/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1663915/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9567/27.09.2018, prín care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în aliniamentul din str. Tămâioarei nr.1- 3, vă comunicăm că Ia verificarea
etectuată pe teren, in data de 18.10.2018, 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 şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:

Plantaţie de aliniament imobil cu nr. 1-3:
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=40-45cm h=8-lOm, prezintă scorbură Ia inserţia sarpantelor

si pe trunchi în declin biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2

(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţblor 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 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 prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 1O ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 2ex. în alveolele rămase libere în aliniament i 10 ex. în alte zone deficitare in
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

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, in 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.
Defrişare —2 ex., cu scorburi în decĺin biologřc

DIRECTO?ÜTIV,
Simona-7Ţ3}ia ‘k POPĄ

Întocmit: Inp. Pricopi Anişoara4 j,,)
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;lţ2•.;
Direcţia de Mediu !.

ROMANIA
flls-: a jsÁsÄflit1 IIIPQQJNA

Nr. 9749116659151 %IOV 10113
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă;- Asociaţia de proprietari
B-dul Chisinău nr.3, bi.49, sc.1, Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-vs. nr. 15913/18.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1665915/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9749/03.10.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 49 din b-dul
Chiinăunr.2B, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 06.08.2018, 5-
a inventariat următorul materiai dendroiogic pentru care1 in conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu
modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc:

-3 ex. Prunus sp. (corcodus) O=15-2Ocm h=5m,— reducerea cu 1/2 din iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre taţada biocului.
Spre trotuar:

Reducerea cu 1/2 din iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, împiedică
accesul pietonal, Ia următoarele specU de arbori:

-3 ex. Prunus sp. (corcodus) O=15-2Ocm h=5m;
-1 ex. Malus sp. (măr) O=25cm h=7m;
-1 ex. Pwnus armeniaca (cais) O=2Ocm h=6m.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Prunus sp. (corcodu) bitulpinai h=6m, prezintă o arpantă uscată 100%,

eliminarea acesteia.
-lex. Morus sp. (dud) O=45cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentuiui, eliminarea ramuriior uscate i eliminarea unui etaj de ramuri in vederea
evitării producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
in condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 arboritor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iegai ai terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

I wJIBd. Reqina Efisabeta nr 47. cud ooslal O5l 3. sectůr 5 Bucumsti nnni



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 xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaĺetare — 1O ex.arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

2
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— prezenlul aviz a!ost posiat pe site- uI PMB.
http:flwww.pmb.roiinsţiluliiípńmańa/directii!directia meďiulavize artod in consultare/avize a'bod in consultarenhp. pe dala de

‚zrIIRd flpninn Fliçaheta nr 47 cnd ncslal O5l3. sector 5. Bucuresti. Rcmânia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •ilf;:.;.:.:..
Direcţia de Mediu

ROMANIA
‚q,a 2o1BIsÁeĂnflM UPCrUN

Nr. 980211666642! 08. NOV 2018
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sectorui 2

Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sectorul 2

Referitor Ia adresa d-Iui inregistrată Ia P.M.B cu nr 1666642/02.112018 şiIa Direcţia de Mediu cu nr.9802/04.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitatepentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din str. Alecu Russo nr.20, văcomunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorulmaterial dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şiadministrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,cu modificărkle şi completările ulterioareH.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiBucureşti i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrulplantaţiilor de aliniament avizăm:
aviză m:
Defrişarea şi extragerea rădăcinhlor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament imobil cu nr.20:

-1 ex. Aesculus sp. (castan) O=45cm h=llm, prezintă Iipsă ritidom, început de scorbură Iabaza trunchiului, în declin biologic, pericol de prăbuşire (contorm foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privindNormele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masaIemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau adeteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărH dematerial dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţieiIuçrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuluişi a tehnologiei de specialitate privind execuţia detrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuniconform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.c.G.M.B. nr. 304/2009,în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cubalot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţiede specie astfel lex. în alveola rămasă Iiberă în aliniament i 5 ex. in alte zone deficitare invegetaţie de pe raza sectorului 2, in prima perioadă optimă de plantare, În primăvara anului 2019,toamna anului 2019.
La tinalizarea Iucrărilor de plantare conform artD aUn.5 din H.c.G.M.B. nr. 30412009, aveţiobligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării in teren a plantărilorin 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. —

Defrjşje — 1 ex., in declin biologic.
XECUTIV,

SÝVfląŞlZ\ POPA
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rni PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\flţ Direcţia de Mediu
ROMANIA
9i€ 20181 S2A)JM iMPflfljNÄ

Nr.1 0619/1674170/
D&Nüy iOjB

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sectorul 2

(Sos. Mihai Bravu nr. 139-145, bLD 1O $ parcare, Sectoruĺ 2)

Referitor Ia adresa dvs. nrlBO2l/19.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1674170/25.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10619/26.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situaţi în spaţiul
verde i parcarea aferentă bocuIui D10, din os. Mihai Bravu nr.139-145, 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,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 3ex. arbori cu
scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiior pentru plantarea de materia dendroogic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 18 ex
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimeä
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în Iocaţiile unde s-a efectuat defriarea
în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna 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.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţhlor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

PĄ Pnni,nÇIkhaIn nr d7 rndnntnIflCďflh1 ‚Ąnr



Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate ?n prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
arL4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009, privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare - 3 ex. arbori cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar!ana POPA

C Á Intocmit: Insp,'ricopi Arnşoara

fl&w0v2u4

Red: F.AJ4 exICIł Ł2018
— prezenlul aviz afost postat pe siIo- uI PMB.

pe data de

Çlih& A7 I,-,ctflCflh11 cnetnr P,,riirnçti Pnmni
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

O8.NOV. 2018

i! :7::

ŘOMÂNIA
1913 2010 SÁPEÁTOnIIĄ iLPPtUNÁ

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorui 2

(Plantaţie de aliniament - sir. Alexandru Zagoritz nr.4 i str. Aprodul Purice nr.6, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.18020/19.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1674163/25.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10620/26.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3605/15.05.20181 inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situaţi în
plantaţia de aliniament din str. Alexandru Zagoritz nr.4 i str. Aprodu Purice nr.6 vă
comunicăm că, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiiIor de aliniament avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a 2 ex. arbori cu
scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerH de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţhlor pentw plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat1 avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex
arbori tineri cu balot de pământ1 cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astlel 2ex. în alveolele rămase Iibere în
aliniament i 1 Oex. în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna 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 de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerii în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

I»2k I

Nr.1 062011674163/

Bd. Reoina Eűsabeta nr. 47. cod nosaI 05m12. sednr5 flunirp.sti Rnmni



pagina oficială de internet 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.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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.
Defrişare - 2 ex. arbcri cu scorburi în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Pricopi Anîşoara

Red: P.A./4 ex.DMA.2018
— prezentul avil .dst postat pe site- uI PMB.

pe data de
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ri PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 5042, 4717,8676, 944611632671,1630716 12. NOV. 2Ü18

CĂ TRE,

!“ .-‚

• •...

• ••
• . • .. •..eS

ŘOMÂN IA
IglS-20,8 i SÄPSATOOJM jISPQEUNÁ

Str.
DII

‚ Sectorul2

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1632671/12.06.2018,1630716/05.06.2018 şi a Oirecţiei Venituri Buget Local Sectorul 2 cu nr.159725/28.08.2018,169335/11.09.2018 ęi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5042/13.06.2018, 4717/06.06.2018,8676/06.09.2018, 9446/25.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din str. Ţepe Vodă nr.149-151, conformCertificatului de Mostenitor din 07.02.2017, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 06.08.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cuLegea 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 aspaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Curte imobiĺ cu -. tr. Ţepe Vodă:
-1 ex.Morus sp. ouu)O=25cm h=llm, situat in curtea imobilului din str.Ţepes Vodă nr.149-

151- reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eHminarea ramurflor uscate, în vederea evitărH
producerü de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii
meteo nefavorabile deoarece afectează acoperiuI imobilului de Ia nr.147

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normelede protecţie a
spaţfllor 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 eliminărü
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuăndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiUor din jur şi a reţelelor aeriene.

Frecizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor ín 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, în caz de absenţă a proprietarului sau neimplicarea acestuia, conform
Cod Civii art 613, alin.2 şi 3, dvs. fUnd afectat de arbore, puteţi efectua Iucrarea de toaletare
prin reducerea coronamentului.

Totodată vă întUnţăm că Direcţia Venituri Buget Local Sector 2, ne informează că nu
există deschis rol fiscal pentru imobilul din str. Ţepe Vodă nr.149-151, Sectorul 2.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ms.dnsOPA

« Întocmit: Inpp Pricopi

jďe uI PMB. ohUpJ/wwwpm qnsţiIuth1mah&directiifdirectia mediujavize a,bod in consukare/avize a.boń in consultarl,p, pe dala de

-

____

l IBd. flegina Eľisabela nr. 47, cod poşlal 050012, sector 5. Bucureşli. România
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CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Bizet nr.2, sc.B, Sector 2

• ..

:•‘.

ŔOMÂN IA
Il€ 201a EÁBÄTOflIM ÍMPPEUNÁ

Referitor Ia adresa dvs., nr.15074/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659034/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8905.4/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str.
Bizet nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, 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 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 bĺoc, sc.A:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=5Ocm h=12m, acoperit de iederă - reducerea cu 1/2
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerh de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B — Iateral dreapta, spre str. Barbu Văcărescu

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m, prezintă scorbură pe trunchi- reducerea cu 1/2
din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul spate faţă bĺoc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=7m, acoperit de iederă, uscat 100% (conform
foto anexată);

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=l5cm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=l5cm h=4m, uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuändu-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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerh de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.8905.4116590341 1 l UOV. 2

Bd. Regina Elisabela nr 47. cod pcştal O51 3, sedor 5, Bucureştŕ, România IĹiL I



Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegberea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevedehlor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicändu-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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 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 îI afişeze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —2 ex.arborî;
Defrişare - 3 ex., uscate 80-100%.

Întocmit: Ins5t Pricopi Anişoara

(7

Üa No 201a

Red: F.A13 ex.06.l 1.2018
— prezentul aviz afost postat pe site uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
flIS 2fl1B S.&BMOQtM MEup1

CĂ TRE,
Direcţia Generală pentru Admînistrarea

Patrimoniului imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă;
- coaIa Postliceaiă Sanitară Fundeni

Şos. Fundeni nr.254, Sectorui 2
- A.D.P. Sectorui 2
os. Eiectronicii nr.44

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2 nr.15073/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659261/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8907 /12.09.2018, prin care transmite
spre soluţionare cererea coIii Postliceaie Sanitare „Fundeni"privind emiterea avizului de
specialitate pentw intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Scolii Postliceale Sanitare din
os. Fundeni nr. 254, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
31.10.2018, s-a inventariat următorul materiai dendroiogic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţiior,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,avizăm
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte faţă coa1ă:

-1 ex. Popuius sp.(plop) O=4Scm h=lOm, toaletat, cu scorburi pe trunchi, în decfln
biologic, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).

-1 ex. Robinia sp.(salcâm) O=25cm h=8m, înclinat accentuat, în declin biologic,
perico de prăbure (conform toto anexată).
Curte faţă coaIă - în apropierea conductei de gaze:

-1 ex. Sophora sp.(salcâm japonez) O=45cm h=12m, cu scorburi Ia baza
trunchiuiui i ia inserţia ceior 2 arpante, în decľn bioiogic, pericoi de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a reţeleior aeriene şi creându-se
condiţUie necesare plantărfl de materiai dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

Nr. 8907116592611 12. NQV. ZOi
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corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea coIii din os. Fundeni nr.254,

în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare —3 ex. cu arbori în declin biologic.

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona- iana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex10511.201B
— prezenluí avíz afasl postat pe şíţe- uí PMB.
htip:Uwwwpmb.roÍinsttutiiJp,imari&directi/directia mediuíavíze arboń in consultar&avize a,tań in consultare.nłip, pe data de
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nnl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

POMANIA
lg6 2ns SÁI€ÁVOOţM (LĂPcUfl

Nr.8908.3116592591 1 l NOV. 2018
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Ştefan ceI Mare nr.35, bI.31, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15072/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659259/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8908.3/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 31 din
şos. Ştefan ceI Mare nr.35, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
24.10.2018, 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 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 spate bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori;

-1 ex. Acer sp. (artar) O=3Ocm h=1 Om;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=16m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronamentului;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil, Ia

următoarele spećii de arbori;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=4m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=lOcm h=3m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=lOm;
-5 ex. Tilia sp. (tei) O=l5cm h=3m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea

ridicărfl coronamentelor.
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

Arbori sunt ĺipiţi de gardul din beton vecin:
-4 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0=1 5-2Ocm h=7-Bm
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 0=2Ocm h=8m,
-1 ex. Tilia sp. (tei) 0=3Ocm h=8m — reducerea ramurilor în vederea degajării

corpurilor de iluminat public;

Bd. Reoina EEsabeta nr 47. cod nostal O513 sednr 5. Bucuresi. Rnmnia I I



-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=35cm h=10m - eliminarea unui etaj de
ramuri în vederea ridicărfl coronamentului.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul spate bĺoc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=6m,răsărit spontan lipit de
gardulvecin, uscat 80% (conform foto anexată).

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=-2Scm h=6m, acoperit cu viţă de vie, uscat
100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eflminărh ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU de material
dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi
deírişărilor, 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, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, in prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Decţia 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.

Asociaţia de proprietari 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 — 19 ex.arbori.
Defrişare - 2 ex., uscate 80-100%.

Întocmit: ţ,nşp. Pricopi Anişoara

(ĺ
Red: P.A./3 ex.06.1l2018 ‘ źoIjt
— prezentul aviz atost postat pe sile- uI PMB.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ilţ%.::..
Direcţia de Mediu .

ROMANIA
l9Ie 2ŮIałsÁsrM k.pPEUMÁ

Nr. 9382/1662511/ 12 NOV. 2018

CĂ TRE,
ADMIN(STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei
‚ înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1662511/21.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9382/24.09.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde Iateral dreapta
imobilului cu nr.8 din str. Constantin Zlătescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in
data de 24.10.2018, 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 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:
Domeniulpubĺic — Iateral dreapta imobiI cu nr.8:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramuri!or uscate, in vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specU de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-lOm din care 1 ex. este Iipit de gardul imobilului cu
nr.8;

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm
faţă de gardul imobilului;

-1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre clădirea imobilului cu nr.8.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), 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, in perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărfl construcţńlor din jur şi a reţelelor aeriene.

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 apUcându-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 la data emiterii.
Toaĺetare — 4 ex.arbori.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simo POPA

Întocmit: Insp,Iricopi AnişoaraQ P; /

Red: P.At N4 ĺcw
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1ţ2•.:...
Direcţia de Mediu

ROMANIA
los-211al5Á;r4'Mis'pnrunÄ

Nr.9491, 9473/1663525, 1663744/ 12. OV, 2U

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
Spre ştiinţă;
- Asociaţiei de proprietari
Str, Maşina de Pâine nr.20C, bI. 4 IRTA, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.15420/10.09.2018, 15424/10.09.2018 înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1663525/25.09.2018,1663744/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9491,
9473/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiei de proprietari
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 4 IRTA din str, Maşina de Pâine nr.20C, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, 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 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 taţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specU de arbori:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=45cm h=lOm;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=8m.

Spaţiul verde faţă bĺoc, spre trotuar
Reducerea cu 1/2 din iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar, şi

eliminarea ramurilor uscate din coronamnte, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Malus domestica (măr) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=6m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m;
-2 ex. Thuja sp. (tuia) O=20-25cm h=5-6m;
-1 ex.Cornus mas (sânger) O=2Ocm h=4m.

Spaţiul verde spate bĺoc:
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Ocm h=8-1 1 m.

Spate bĺoc- Părculeţ:
-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=lBm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitărfl 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.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
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Întocmit InspPricopi Anişoara

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fată bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=6m, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.7L89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH 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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anulufl;

- igienizarea zonei se va executa cät mai curând, în vederea asigurării unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anuiui 2019

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 verificărfl în teren
a plantărilor in 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 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 - 12 ex. arbori
Defrişare - 1 ex., uscat 100%;
Igienizare.

R EXECUTIV,
riana, OPASima

Red: P.AJ3 ex0611.2018
— prezentul aviz alnst postat ps síte- ii PMB.
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Spre ştiinţă:
- DI
Str. Sector 2

Piantaţie de ahniament str Nada FIoriIor intersecţie cu str Braoveni, sectorul 2)
Referitor Ia adresa dvs., nr.15436/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1663867

/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9496/26.09.2018, prin care transmiteţi spre soluţionare
cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în aliniamentul din str. Nada Florilor nr.5 intersecţie cu str. Brasoveni, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţblor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
Plantaţie de aliniament - str Nada Floriĺor nr5 intersecţie cu str Braşoveni:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=50-55cm h=12-llm, uscate 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuándu-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 şi creându-se condiţiile necesare plantării de material
dendrologic tănăr.

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

Fentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în alveolele rămase Iibere în urma defrişării, în prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Vetrişare — 2 ex., uscate 100%.
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Nr.9569/1663911/ 1ZNOV Li

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Maior Vasile Băcilă nr.7, bI.4, sc.4, Sector 2

Referitor ĺa adresa dvs., nr.15439/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663911/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9569/27.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiu! verde aferent blocului 4 din str. Maior Vasile Băcilă nr.7,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, 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 şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc sa 4:

-3 ex. Morus sp. (dud) O=20-25cm h=6-7m, din care 1 ex. este bitulpinal - reducerea cu 1/3
din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerü de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu
degajarea corpurilor de iluminat public.

-1 ex. Prunus sp. (corcodu) O=2Ocm h=4m- eliminarea unui etaj de ramuri împiedică
accesul Iocatarilor in bioc.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, aperatjune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de 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 iI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaţabititate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex.arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lţ;:'.J.::.,

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
1913 2013 SÁ0nÁmIM 1MPQWNÁ

Nr. 9633.5, 9485.4/1664718, 1663473/ i i tu. 7Ű15

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
B-dul ‚ Sector 2,
- Dna Fişer llinca
B-dul ‚ Sector 2

(Plantaţie de aiiniament - b-dul Ghica Tei nr.44, Sector 2)

fleferitor Ia adresele dvs., nr.16188/20.09.2018, 15825/14.09.2018 înregistrate Ia
P.M.B cu nr.1664718/27.09.2018, 1663473/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9633.5/28.09.201 8, 9485.4/26.09.2016 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d
nelor i ‚ privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei nr.44, vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018. 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 şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti1
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.44:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=SOcm h=16m, prezihtă scorbură Ia baza trunchiului, în declin
biologic, pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a 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 a deteriorării construcţfllor 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în
urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

Bd. Rena Esabeta nr. 47, cod poşta] 050013, sodor5. Bucureşti. RumánLa I M



La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vcr aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex.arbore cu scorbură în declin biologic
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1?:ş.:.::.
Direcţia de Mediu

POMANIA
tgIs :Č,as&ÁşM wpnsnÁ

Nr. 9634.1/16647251 1 l iwv
CĂ TRE,

ADMINJSTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.283, bI.12, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16188/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664725/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9634.1/28.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 12 din
şos. Pantelimon nr.283, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 přivind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărtt producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Uimus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25cm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:
-1 ex. Robinia sp. (saicâm) O=3Ocm h=lOm, prezintă treimea superioară a

coronamentului uscată, eliminarea acesteia;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

care afectează faţada biocului.
Spaţiuĺ verde spate bloc — parcare amenajată:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=7m;
-2 ex. Robinia sp. (salcäm) O=20-25cm h=7-Bm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m - reducerea cu 112 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89 int. 224), 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărh construcţiiior din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd. Regna Elisabela nr. 47, cad pcşrI O5I3, secior 5, Bucureşti, Ramânia



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, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 8 ex.arbori
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191t201Bj EÁnBÁTOP,tĄ 1LIPQE'JNA

Nr. 9ll2.2Il665712i 2. NOV. 2018
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Iancului nr.8, bI.114A, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16477/25.09.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1665712/01.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9712.2102.10.2018, prin care
transmiteţi spre soiuţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent blocului 11 4A
din şos. Iancuiui nr.8, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
24.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocaiităţilor, cu modificăriie şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc — spre carosabil:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-35cm h=8-lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=7m;
-1 ex. Cornus mas (sânger), bitulpinal h=6m, reducerea ramurilor în vederea

degajării apadamentelor de Ia etajeie inferioare;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=45cm h=12m, înclinat, prezihtă scorbură suprficială pe

trunchi - reducerea cu 1/2 din volumul coronamentuiui şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iiuminat public.

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilorînclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoareie specfl de arbori:

-1 ex. Tiiia sp. (tei) O=23cm h=Bm, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicărU coronamentului;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=2Ocm h=5m.
Lucrăriie avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 Municipiuiui Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eflminărU ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O51 3, seclor 5, Bucureşti, Románia



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, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 7 ex.arbori.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI lţ%e.:;...
Direcţia de Medíu

ROMAN lA
‚9ls.: :1 ç.e:s'M v=WNA

Nr. 1011811669335/ 1 2. NGV. 7018
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştiinţă:

(Părculeţ situat în spatele blocului 588 din Aleea IIia nr2, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.17125/08.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1669335/11.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10118/12.10.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în părculeţul din spatele blocului 58B din Aleea IIia nr.2, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor,cu modificările şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teriioriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Pă rculeţ - spatele blocului 588 din Aleea Iha nr 2:

-1 ex. Laburnum anagyroides. (salcâm galben) O=2Ocm h=3m, dezrădăcinat (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin gra A.D.P. Sectorul 2
(nr. de teiefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţflle 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 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in părculeţul din spatele blocului 58B, in prima perioadă optimă de plantare, în primăvara
anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare contorm art9 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., dezrădăcinat.

DJRECTo$$W4py,
Simona r

Întocmit: ins7şricoPÎAnioara

Red: P.A.j3 ex.iOS.ll.2018 ĺ
— prezenlul aviz afnst postal pe sile- uI PMB. 0'http:/ěwvnv.pmb.roRnslituiiiÍpdmadaIdirectiiÍđireclia mediu/avize arbori in consuliar&avize arboń in consu!tare.php. pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
ItIE 2G'SI sÁesÄnIuieEuNÄ

Nr. 10336/1671367/ 1 l NUV. 7

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2
Spre ştiinţă:

(Plantaţie de aliniament str. Barbu Brădescu intersectie cu str. SiIvia, Sectorul 2)

Referitor ia adresa d-nei Adriana Nicuiescu, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1671367/17.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10336/18.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de speciabtate pentru
intervenţia asupra arboreiui situaţi în plantaţia de aliniament din str. Barbu Brădescu nr.35
intersecţie cu str. Silvia nr.70, vă comunicăm că 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 reg)ementarea şi administrarea spaţUior verzi din intraviianul iocaiităţiior,cu
modificările şi compietările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveoie)or stradaie din cadrul piantaţiilor de aliniament avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveoiei:
Plantaţie de aliniamrenl - str. Barbu Brădescu intersecţie cu str. Silvia nr.7O:

-1 ex. Acer sp. (artar) O=25cm h=6m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sectorul 2
(nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţte a spaţśUor 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 plantărü de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea prevederilor avizuiui
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 refacerea fondului vegetai, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, în alveola rămasă Iiberă în aliniament în prima perioadă optimă de plantare în primăvara
anului 2019 toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 ahn.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 in teren a plantărilor
in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni cDnf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de valabibtate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., uscat 100%.

DIRECTOR E$9TJVĐ%k
S,mona-Maŕ,S QPA

rp,J-v%o7y Intocmit: InsqrfĄicopî Anişoara

Red: P.AJ3 exJO5.I1i20h1
„ -(fJc,ĺ &&

— prezentul aviz afos pe4at pe site- iiI PM. J (_
htlp Uwww pmb roRnsţIţutII/pnmanaidlrectll/d,rectIa med,ulav,ze arbon in consultareĺavize arbcn n consuIţare pLćp pe đata de ?
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;1.tşą..-.
Direcţia de Mediu

POMANIA
9I€ 2ŮIB sÁoMoQM iIPREUUA

Nr.10394/1671962/ 12.NOü1
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- Dna

Str. ‚ Sectorul 2
Adresă de coresponđenţă:
Com. Tunari, str Câmpului, jud. Ilfov

Reteritor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată ia P.M.B cu nr. 1671962/18.10.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.10394/19.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului din strîraian nr147, vă comunicăm că
ia verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiflor verzi din intraviianui iocaľtăţiior,cu modificările şi compietările ulterioare
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti,avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;
Curte spate imobŕl:

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=25cm h=lOm, răsărit spontan, Iipit de clădirea imobilului
pe care o atectează,(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului AFI, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiuiui 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 condiţüle necesare plantărfl de material dendrologic
tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnoiogiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicăndu-se sancţiuni
contorm art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 )a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Fentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arboreiui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametru minimum 7cm şi mnălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în alte zone pe care Ie aveţi în administrare pe raza sectorului 2, in prima perioadă
optimă de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrisaje=j ex., arbore.

DIRECŽÔI? ÉX&ţUTIV,
simoJiWjjana PQPA

% !ntocmit: Insp. ricopi Anişoara

Red PA/3ex0511 2018
prezentul aviz a(osl postat pe site iiI PMB.

hlţpj/wwwpmb.ro/jngtiluţii/primadaJdjrecţjiidirectja mediu/avize arbo,i in consultare/a"ize artůd in consultare.ÁhĎ, pe data de....:.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI4;

Direcţia de Mediu ‘.

ROMANIA-

—
-

15,NOVZ.
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENJULU1 PUBLIG SECTQR 2
Şos. Elecżronicü nr.44, Sectowl 2

(Scuar- str. D-na Ghica intersecţie cu .şos. PetricanĄ Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.18408/25.10.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1677741/06.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10947/07.111.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de spečialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografhle aferente), situat în
scuarul din str D-na Ghica intersecţie cu os. Petricani, vă comunicăm că, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanu) localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore dud cu
scorburi în dectin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
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

Pentru reparareâ prejudiciului adus mediului conform prevederildr H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înälţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de spećie, în scuarul mai sus menţionat, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, priměvara 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 de a anunţa Direcţia de Mediu in 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. -

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerü in aplicare a lucrărilor
de defriare:

-
-

- informarea cetăţenilor. cu privlre Ia arborii avizaţi pentritdefriare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţiilor verzi,
fiape pagina óficială de internet a prirnăńei de sectór, îit funcţie de posibilităţile informatice
si de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetătenilor, in tirnp util, despra executarea IucrărUor de defriare, cu
pracizarea datei calendaristice si a intervalLliui orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de cţiune si ŤILIXLII auto/pietonal. prin p'iblicarea acestor informaţii pe
pagina cńcială ce internet a primăriei ce secior, in funcţie de posib:iräţile informat1ce si de
decizia fiecărei instituţii.

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

I4.I II

Nr.1 094711677741!
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ex. aŕbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimúm 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în alte zone deficitare in vegetaţie din
seëtor, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anulut 2019, toamna anului
2019.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor intre datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arboriioŕ fără aviz de specialitäte.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
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 emiterfl.
Defrişare - 1 ex. arbore cu scorburi, în deckn biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit InspPncopiAmşoara

j -

Red: P413 ex.113 l 1201B
— prezentut aviz aĺct pus!at pe site- ut PMB.
hupjiwvnv pe data de......
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
HIl& 3I SÁssÂToprM jMpgw?Ł

1 OV 1R1
CA TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Opanez nr.7, bI.73, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15074/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659034/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8905/12.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 73 din str Opanez

p nr.7, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, 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 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:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc —Iateral dreapta, alee:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=15-2Ocm h=5-6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bĺoc:
Arborü sunt Iipiţi de gardul imobilului vecin:

-2 ex. Ulmús sp. (ulm) O=25cm h=lOm, din care 1 ex. estë bitulpinal, prezintă
treimea superioară a acestora uscată1 eliminarea Ior;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), tritulpinal h=16m, o tulpină este uscată 100%, eliminarea
acesteia, a doua a fost toaletată şi nu necesită Iucrări de întreţinere, iar a treia tulpină
necesită reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echitibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de 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.

Nr. 8905/1659034/

Bď Regina Eflsabeta nr. 47. cDd oosl& O51 3. sector 5 Bucuresti. Rnmn



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 locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare — 7 ex.arbori

ĐJRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. ricopi Anişoara

13. NOV. 2O1

Red: P.AJ3 ex./05. J J .2015
— prezenlul aviz afost pnslat pe sile- ul PMB.
hllp:/Ivmw prnb.ro]instiluliitpdmariaidirecliildireolja melWavize arboń in consullar&avize aitod in consultarepho, oe dala de
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PRIMARIA MUNIC!PIULUI BUCUREŞTI .•:şj.:.:j.,

Direcţia de Mediu
POMANIA
IOţfl-201fl jSÁnB&flflIM MPQEUNÂ

16. NO2o1d
CĂ TRE,

ADMIN1STRAŢIA ĐOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Coientina nr.87, bi.87, sc. A şi sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15074/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659034/11.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.8905.1/12.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent blocului 87 din
şos. Colentina nr.87, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
24.10.2018, 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 şi completăriie 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 —sc.A:

Reducerea cu 1/3 din voiumui coronamentelor şi eflminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărfl producerii de pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, ia următoarele specii de arbori:

-5 ex. Uimus sp. (ulm) O=25-35cm h=8-lOm, inciusiv degajarea corpurilor de
iiuminat public;

-1 ex. Acersp. (arţar) O=2Ocm h=lOm.
Spaţiul verde faţă bloc —Iateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m i reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
încflnate accentuat spre faţada blocuiui;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=lOm i eliminarea unui etaj de ramuri în vederea
ridicărU coronamentului, afectează faţada biocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Popuius sp. (plop) O=6Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 din voiumul
coronamentului în vederea evitării producerfl 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 moaie;

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm.
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia

următoarele specU de arbori:
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=5-6m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=12m.

Spaţiul verde spate bloc — spre trotuar:
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, cu

degajarea corpuriior de iiuminat public, Ia următoarele specii de arbori:

Nr. 8905.1116590341
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-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=6m.
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=5-6m.

Igienizare zonă:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform aţt6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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 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 — 17 ex.arbort
Igienizare.

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

13,NOV.201ű
Red: PAJ3 ex.06.1 1.2018
— prezentul aviz aíost postat pe site- ul PMB.
hflp Uwww omb wrInsI,tul,I/onmanwdlrectl,ídlrecba mediu/avrze aibnn ‚n consullare/avize arbnn ‚n consultare php oe data de

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA
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fl.. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia dďMediu
ROMANIA

&ÄPUÄIDPU.ç iMCuNÄ

Nr.9492/1663527/
19. NE 1018

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Grădiniţa “Pinochio"
Str. Ripiceni nr.6A, Sector 2

Referitor La adresa dvs., nr.15419/10.O9.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663527/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9492/26.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Grădiniţei « Pinochio » privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr.6A din str. Ripiceni, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUior
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobÜ cu nr. 6A - faţă:

-5 ex. Populus sp. (plop) O=50-7Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborU având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnui de esenţă moale.
Domeniuĺ PubIic — spate Grădiniţă:

-6 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h=18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentelor în vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moaie

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Domeniul PubIic — parcare amenajată spate Grădiniţă:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=35cm h=lOm, înclinat accentuat spre parcare, prezintă
scorbură Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenuiui pe care
se afiă arborii şi prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int. 224), pentru
arborfl situaţi pe domeniul pub!ic, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur
şi a reţelelor aeriene, 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 ieritoriul 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 anuluD;
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- defrişarea şí extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea çondiţfllor necesare plantării de material

dendrologic tânăr
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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborefui avizat pentru defrişare, A.D.P. 2 are obligaţia

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi

înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie đe specie, în alte zone deficitare în

vegetaţie dín sector, În prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,

toamna anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor in 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.

Toaletare - 12 ex.arbort
Defrişare - 1 ex. în declin bŕologic

Întocmit: Insp.,,ricopi Anişoara

15 NÜţg
fled: P.AJ3 ex.OIl.2O18
— prezentul aviz afost pastat pe site- ul PMB.
hltp:flwwwpmb.rnrinstituţiilprimari&direciiiĺdirectia mediu/avize aóDd in consultar&avize a,tnd in consnltarephp, fle data de

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
oiao.gi sÁsMosiu i,.tPPEUNÄ

19. řJOV. 201d
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Dna
Str. ‚ Sector 2,
- Asociaţia de proprietari
Str. Dimitrie Grozdea nr.11, bI.64, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664543/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9625/26.09.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului 64
din str. Dimitrie Grozdea nr.11, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
31.10.2018, s-a inventariat următowl material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravflanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normeie de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc, sc. 1:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-3 ex. Salix sp. (salcie) O=20-3Ocm h=8-lOm.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=lOm
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m — reducerea ramurilor în vederea degajărfl

reţelelor aeriene stradale.
Spaţiul verde faţă bloc — ĺateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=lOm
-1 ex. Cydonia oblonga (gutui), tufă — reducerea ramurilor care afectează faţada hlocului cu

— 1/2 din Iungime.
Spaţiui verde faţă bioc, sc. 2:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=lOm inclusiv eliminarea şarpantei uscate 100% de
Ia punctul de inserţie cu trunchiul.
Spaţiul verde faţă bloc, sc.2 — Iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m, acoperit cu iederă - reducerea cu 1/2 din
Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=12m
Spaţiui verde faţă bloc, sc.2 — parcare auto:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=3Ocm h=lOm
Spaţiui verde spa te bloc:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=2Ocm h=6m, situat Ia cca. 30 cm faţă de fundaţia blocului;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=Sm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

inclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţŕui verde spate bloc, spre trotuar

IłaIJiI
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Reducerea cu.1/2 din inălţime in vederea regenerărü şi echi?ibrărü arborilor, Ia următoarele

specii de arbori:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=8m, înclinat accentuat spre trotuar;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Em.

Igienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de tăstari din speciile Ailanthus altissima

(oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde ĺajă bloc — ĺateral stánga:

-1 ex. Prunus armeniaca (corcoduş) O=2Ocm h=5m, uscat 100% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.

224), 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:
- toale(area se va executa conĺorm 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-toamna), pentru a nu fí afectat echilibrul biologic al acestora

(cu excepţia ebminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului);
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurărH unui climat sănătos pentu

cetăţeni şi a condiţfllor opUme de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerH de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţHlor necesare plantărH 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 avizului

şi a tehnologiei de specialitate privínd execuţia toa(etărilor şi defrişări(or, în caz contrar aphcându-se

sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui arbore

tânăr cu balot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia

în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, in prima perioadă optimă de plantare, în

primăvara anului 2019, toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art9 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 verificării in teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aphca sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia dâta emiterii.
Toaĺetare- l7ex.
Deŕrişare - 1 ex., uscat 100%;
Igienizare.

I Întocmît: Insp. Pricopi

15 ioy
Red: P.AJ3 ex1 12018
— prezenlul avi2 alast postal pe ste. uI PMB.
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Nr,9627.2116546881 i g, OV. 21

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Herţa nr.2, bL63, sc. 1 şi 2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16189/20.09.2018, înregistrată ia RM.B cu
nr.1664688/27.092018 şi la Direcţia de Mediu cu nr96272/28.09.2018, prin care
transmiteţi spre soiuţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
speciafltate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiul verde aferent blocului 63 din
str. Herţa nr.2, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 3Ĺ10.2018, s
a inventariat următowi material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţiior, cu
modificările şi completările ulterioare şi L1.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu! verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din voiumui coronamenteior şi eflminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în čondiţü meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m, inclusiv reducerea ramurilor înclinate spre
carosabil cu 1/2 din iungime.

Eliminarea ramurilor uscate, ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Ailanthus aitissima (fais oţetar) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=SOcm h=lOm;
Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărfl coronamentelor, Ia următoarele

specii de arbori:
-1 ex. Tiiia sp. (tei) O=2Ocm h=6m;.
-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) G=25cm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=lOm.

Spaţiul verde faţă bloc — sc. 1:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea

ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu cca.1,5m din Iungimea
ramuri!or înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:

-1 ex. Acer sp. (arţar O=35cm h=1 2m.
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25cm h=lOm - reducerea cu cca.1,5m din iungimea

ramurilor inclinate accentuat spre faţada biocului.
Spaţiul verde spate bloc 59-60- os. Pantelimon nr.248-250, parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=45cm h=12m.
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lgienizare:
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus

altissima (öţetar),Robinia sp. (salcâm), Prunussp. (corcoduş) cu OM-3cm şi h1-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Sm, prezintă scorbură pe trunchi, pericol de

prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc — sc. 1:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m, uscat 100% (conform foto

anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţfllor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform arĹB 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 arbohlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantădi de material

dendrologic tânăr.
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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.MB. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensaŕe. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

no rmativ.
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 Iocatarilor.

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

Toaletare - 11 ex.arbori.
Defrişare - 2 ex., din care 1 ex, este uscat 100%;
Igienizare.

DIRECTOR E.Ć$'WÍV,
Simona-fjÂa âhPOPA.

Întocmit: Insp Pricopi Anişoara

fled: PA.13 ex0911.2018
— prezenžul aviz aĺosl posat pe site• ul PMB.
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Direcţia de Mediu
ROMANIA

- IOS-2flI8%SĄPBflCILIiMPPEUNÁ

—

Nr. 9712.311565712/
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢ1A DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Poliţia Locală Sector 2
Şos. Pantelimon nr.27, Sector 2
- D-nei
Str. Sectorul 2

(Str. Băiteni intersecţie cu str. Cristea Mateesu, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.16477/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1665712/01.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9712.3/02.1O.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în trotuarull din str. Bălteni intersecţie
cu str. Cristea Mateescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
31.10.2018, 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 şi completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.30412009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i H.C.G.M.B.
nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
In trotuar- str. Bălteni intersecţie cu str Cristea Mateescu:

-1 ex. Morus sp. (dud) O=45cm h=lOm, prezintă scorbură la baza trunchiului,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament- str. Bălteni nr 13:

-1 ex. Tilia sp. (tei)O=lOOcm h=16m, prezintă scorbură profundă Ia baza
trunchiului cu lipsa cilindrului central, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi
creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tánăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar 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 conform prevederilor 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, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel 1 ex. în alveola rămasăl Iiberă în
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aliniamentul din str. Bălteni nr.3 i 11 ex.în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în

prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Decţia 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 — 2 ex.cu scorburi în declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-M riana POPA

F Întocmit Insp. Pricopi Anişoara
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Nr.9758, 971111665799, 1665713/

CĂ TRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Eíectronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Ion Berindei nr.11, bI. B1, sc. A, B şi C, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.16564, 16560/27.09.2018, înregistrate Ia P.M.B cu
nr.1665799/02.10.2018, 1665713/01.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9758/03.10.2018,
9711/02.10.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cereriie Asociaţiei de proprietari
privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului B1 din str. Ion Berindei nr.11, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, 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 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:
Spaţiui verde faLă bloc — Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre trotuar, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=7m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=lOm.

Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=4Scm h=12m, Iipsă ritidorm - reducerea

cu 1/2 din volumul' coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl
producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitădi producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

Eliminarea drajonilor de Ia baza trunchiurilor Ia următoarele specii de arbori;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=8m;
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=3Ocm h=1 Om;
-1 ex. Ailanthus aĺtissima (fals oţetar) O=20cm h=5m — reducerea cu 1/2 din

Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto,
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor;

Spaţiul verde faţă bloc:
-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=lOm, Iipsă ritidom, în declin biologic ‚ pericol de

prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde fată bloc — Iateral stănga, spre trotuar:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=6m, prezintă ciuperci saprofite pe trunchi,
uscat 80% (conform foto anexată);
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-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=3Ocm h=1 Om, înclinat spre bloc, Iipsă
ritidom,-în declin biologic avansat, fără aspect decorativ, pericol de prăbuşire (conform foto
an,exată). - - -

Spaţiul verde spate bloc — parcare auto:
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=3Scm h=lOm, Iipsă ritidom Ia baza

trunchiului, prezintă o şarpantă uscată 100%, în declin biologic avansat, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=5m, înclinat accentuat spre trotuar, pericol de
prăbusire,(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 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 al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a ZÇ
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 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 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 - 7 ex. arbori
Defrişare -5 ex., din care 1 ex, este uscat 80%.

DIRECTOR EXESUTIV,
Simona4ďĽi"PĄ

ĺĺ-b k,

\‘ Întocmit: %sp. Pricopi Anişoara

Red: P.AJ3 ex.12.11.2018
— prezentul aviz afost postat pe ste- uI PMB.
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Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:
- DI
Str. Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.16565/27.09.2018, înregistrate Ia P.M.B cu
nrţ66353/03.10.2018, 1665802/02.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9800/04.102018,
9754/03.10.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-Iui privind emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Şipca nr.47,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, 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,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.1 14/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aĺinŕament — ímobil cu nr.47:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=SOcm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de detrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int224), conform prevederilor 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 a deteriorării
construcţhlor 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 in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar apHcându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru detrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 1 ex. in alveola rămasă Iiberă în urma defrişărü şi 5 ex. in alte zone deficitare in
vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în, primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

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 veriticării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşś act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare — 1 ex.arbore în declin biologic.

DJRECTOR EXĘGWL14
Simona-MaűÉba PŐPÂ\

)
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CATRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematorälor Umane

Intrarea Serelor nr. 1, Sector 4
Spre ştünţă:
- Dna
Şos. ‚ Sector 1
- Cimitirul Colentina
Str. Reânvierii nr.4, Sectorul 2

Referitor la adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1676058/31.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10782101.11.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în Cimitirul Colentina, tig. C.4, locut
de veci .. conform Actului de Concesiune şi a Autorizaţiei de Lucrări

vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 07.11.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişarea şi extragerea rădăcinii:
Cimitir Iocul de veci Fig. C4:

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O=2Ocm h=5m, situat pe Iocul de veci cu nr.23, prin poziţionarea sa
arborele impiedică executarea Iucrărfl funerare (conform foto anexată).

Lucrarea de defrişare şi extragere a rădăcinh se va executa prin grija administratorului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, se vor efectua cu respectarea prevederilor adresei
nr.6081/28.07.2016 emisă de Direcţia de Mediu, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normeĺe de 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 deteriorărü construcţiilor din jur.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi (ACCU) obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ, cu diametrul de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia în funcţie de specie în alte unităţi pe care Ie aveţi în administrare, in prima perioadă
optimă de plantare, in primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de vaabifltate 2 ani de a data emiterii.
Defrŕşare — I ex.arbore.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianą POPA

2ki T Intocmit: In . Ppcoi Anişoara

kt;1Z1:Jž. AD.
sullarephp, pe dala de

Nvu

_____

Nr. 10782/1676058/
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PRÉMĂRIA MUNICIPIULUIEUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

- I9I8-201S I SÁRRÄTOnIM IMPEUNÄ

tIr1J

Nr.870711657711/
CĂTRE,

Asociaţiei de proprietari- vicepreedinte I

Str

Referitor Ia adresa d-vs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1657711/05.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.8707/06.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea interioară a blocurilor din str,
Toamnei nr.87- 89, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 2412007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţji meteo nefavorabHe, ta următoaree specii de arbori:

-3 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=30-4Ocm h=10-12m, inclusiv eliminarea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=7cm h=6m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Scm h=12m, înclinat 200 spre carosabil - reducerea

cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre carosabil
Intrare - acces auto:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenIelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=lQm;
-1 ex. Umus sp. (um) O=SOcm h=12m.

Igienizare:
- eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş), Syringa sp.Qśliac) cu 0=1-
Scm şi h=1-3m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) 0=35-4Ocm h=10-12m, uscate 100% (conform foto
anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lOcm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).
Intrare - acces auto:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=-7m, înclinat, Iipit de gardul vecin, împiedică
accesul autospecialelor, (pompieri, smurd) (conform foto anexată);

-1 ex. Populus sp. (plop) O=BOcm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului i
ciuperci saprofite pe trunchi,(conform foto anexată);
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-1 ex. Acer sp. (arţar) O=-25cm h=Sm, Iipsă ritidom, în declin biologic,(conform foto
anexată);

-1 ex Acer sp (arţar) O=3Ocm h=7rn, prezintă scorbură pe trunchi, h-2mTîn declin
biologic (conform foto anexată);
Spaţiul verde faţă bloc 87:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35crn h=10-12m, uscate 100% (conform foto anexată).
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=BOcm h=1 2m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol

de prăbuşire (conform foto anexată)
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care

se află arborii cu acordul tutuor proprietarilor, evacundu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-së măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat sănătos
pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 34
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit
Angajamentului de plantare nr.8707/1/13.11.2016.

La finaflzarea 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 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.

Asociaţia de proprietari prin vicepreedinteIe dI Cotelici Vicenţiu-Dan are obligaţia, ca
imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc
vizibil, pentru înştiinţarea tuturor proprietarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 8 ex.arbori;
Defrişare - 9 ex., din care 4 ex. sunt uscate 100%;
Igienizare.

DJREC
Simo' I

Intocmit: hp. Pricopi Anişoara

Red: P.AJ3 ex.13.11.2018 7
— prezentul aviz atost postal pe silo- iiI PMB.
htlp://ww,.pmb.roľ,nsIitutii/primariaIdirectii/directia medluiavize a,boń in consuttare/avize arboh in consultar .nhp, ne data de
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Direcţia de Mediu
ROMAN lA

-
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Nr.9487.5, 947111663497, 1663732! n OV 7Q; -

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştUnţă:
- Asociaţiei de proprietari- preęedintă dna
Str. Ceaikovski nr.10, Sector 2

Referitor Ia adresele dvs., nr.15420, 15425/10.09.2018, înregistrate la P.M.B cu
nr.1663497, 1663732/25.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9487.5, 9471/26.09.2018,
prin care transmiteţi spre soluţionare cererile Asociaţiei de proprietari privind emitereao avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din str.
Ceaikovski nr.10, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018,
s-a inventariat următoruł material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificărHe şi compIetărie 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 - íateral dreapta,(spre str. Garibaldi), alee acces:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=15-l7cm h=3-4m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiuĺ verde faţă, sc.A:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=l5cm h=4m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă- Iateral dreapta, sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), bitulpinal h=7m.- reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi trotuar, eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicăńi coronamentului şi eliminarea drajonilor de Ia baza trunciului.
Spaţiul verde faţă- ĺaterafdreapta, sc.A — spre trotuar

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=Bm - reducerea cu 1/2 din iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă- Iateral stânga, sc.A:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=35-4Ocm h=12-13m - reducerea cu 1/3 din vo1umul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sáu accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă, (spre str. GaribaĺdO:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor inclinate accentuat spre trotuar, împiedică accesul pietonal în vederea
individualizării ex. de Thuja sp.
Spaţiul verde spate:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=12m, Iipsă ritidom pe cca,h 1,5m - reducerea cu 1/2
din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
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Igienizare: -

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specnle Ailanthus
altissima (oţetar), Robiníä sp. (salcâm), Prunussp. (corcodüş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaţiuJ verde faţă Iateral dreapta: -

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m, uscat 100% (confrm foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int: 224), evacuându-se masa ‘temnoasă 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 arL6 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 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 asigurărfl unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare pIantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in 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 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de ą 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
norřnativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primire avizului să îl afişeze,
în xerocopie, Ia aýizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentrů înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare - 1O ex, arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%;
ĺgienizare

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara

21. NOV. 2018

Red: PAJ3 i

— prezentul aviz aťosl postat pe síte- ul PMB.
hIlo:Uw-w, ombmĺrnslitutii!pńmada/directiUdirectia mediuiavizo a,boń in CflflSuIlar&avize aóod n consultare.ohp, pe data de
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Nr. 957011663910/ 2äUÜV. -

CKTRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrÁ4, Sector 2

Spre ştUnţă:
- Asociaţia de proprietari -

Str. Giuseppe Verdi nr.1, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15438/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663910/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9570/27.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitateo pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului din str. Giuseppe
Verdi nr.1, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, 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 şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bĺoc, sc.A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc, saB:

-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100%(conform fóto anexată);
-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Qcm h=llm, uscat 90%, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).
-

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.GM.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

0- Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentrü a nu bldca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din Nr şi a reţelelor
aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţL pentru
defrişare, conform prevederilor H.CGM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex.
arbori tineri cu ba!ot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

Ła finaĽzarea Iucrări]or ce pIanare colřorm a;L9 alin.5 din H.C.G.M.3. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B, in vederea verificării in teren
a plantărilor în compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.
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Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îĺ 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 —Sex., uscate9o-100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sîmona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

2triov ?fllp

Red; P.A,/3 ex.il 5.11.2018
— prezentul aviz afost pnstal pe site- ul PMB.
httn:/An.w.nmbrađînsüIutä/nIimaäa/drer.íi/dírpr.Iĺa mędí,űnvi,p a rbaňinconsţjlţareţavize arbeń in cansutlare.nhn. ne data de
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Direcţia de Mediu .. •‘

POMANIA
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- 2 3NůťżV

CÁTRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16476/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1665707/01.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9713/02.10.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Răduţă Gheorghe nr.35, vă

o comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, 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 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:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.35:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=7m — reducerea ramurflor în vederea degajării
reţelelor aeriene stradale.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verži de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau â deteriorării conptrucţiilor din jur şi a
reţele]or aeriene.

-

O 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 emiterU.
Toaietare—lex.arbore

DIRECTOR ĘKĘCUTIV, -

Simona-Mő9pA -

t.V

Intocmit: Insp.Pçicopi Anişoara

Red: PAj3 ex.115.ll.2018 t
— prezentul aviz atast postat pe siIe- uI PMB.

hun,I/wwwpmb rafinstitutiifphma,i&directiiidirectia mediulavíze arbod in cansultare/avize arboh in consultare.php, ne data de
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Direcţia de Mediu •. .‘:.

ROMANIA
-
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Nr. 10501/ 13Ji3X L'Í

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBL!C SECTOR 2

Şcs. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:

Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvś., nr.17680/16.10.2018, înregistrată Ia Direcţiade Mediu cunr.10501/23.10.2018, prin care transmiteţi spre sotuţionare cererea d-Iui privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str.Fopa Fetre intersecţie cu str Silvestru, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în datade 31.10.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi compietările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea
şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de aliniament din Municipiul Bucureşti,avizăm:
Oefrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de alinŕament — str Popa Petre nr. 15 ŕntersecţŕe cu str Sflvestru:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=35cm h=lOm, Iipsă ritidom pe cca.h 3m, uscat 1003'D, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de te)efon 021/252.77.89, inL224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele
de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuándu-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 aerien şi creându-se condiţHle necesare plantărü de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzfor de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţka defrişărilor, în caz contrar aphcându-se sancţiuni
conform art. 5, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea tondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
ba)ot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in alveola rămasă Iiberă în urma ďefrişării, in prima perioadă optimă de plantare, în
primăvara anuIui2Ol9, toamna anului 2019.

La finalizarea IucrriIor 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, in vederea verificării În téren a p!antăriľor
în compensare, In caz contrar se vor aphca šancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani d& Ia dataemiterii.
Deĺrişare — i ex., uscat 100%.

DIRECTOR

Simonaj(%$?PA \ 2
7. ?:‘ S Intocrnit: InĄp. Pricop! Anişoara

rĄ ş

Red: P.A.13 ex./1 .1 l.ţ8--i'
Cł, r— prezentul aviz Iost!postat pe site- uI PMB.
‘/ 1http:/Jwwwpmb. &initutiVorimahaIdirecUiJdirectia mediu/avize arbod in consultare/avize arborĺ in consu!taretó, pe data de
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Nr. 10503/ flNV. tLib
-

CA TRE,
AĐMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
-

Spre ştiinţă:
-Dna
Şos, Sector 2

.com

(Plantaţie de aĺiniament- str. Ruşchiţa nr.20, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.17678/16.10.2018, înregistrată ia Direcţia de Mediu cu
nr.10503/23.102018, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-nei
privind emiterea avizuluľ de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în
aliniamentui din str. Ruşchiţa nr.20, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în
data de 07.11.2018, 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 şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.504/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi
H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
piantaţUior de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolelor:
Plantaţie de aliniament — irhobil cu nr.22:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură profundă pe trunchi, pe
cca.h 2m., în decfln biologic avansat, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
P!antaţie de ahniament — imobil cu nr. 14:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=55cm h=Bm, prezintă scorburi multiple pe trunchi, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăriie de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sector 2 (nr. de teiefon 021/252.77.89, int.224); conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304i2009 privind Normelé de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiIe de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene şi creându-se conditjile necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederiior H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în comoensarea arborilor avizaţi pentru defrisare, aveţi obiigaţia plantării a 12
ex. arbor tiner cu b..1:t dc pămnt, cu diame:rul mnmum 7cm şi înăiţmea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 2 ex. arbori în alveolele rămase
Iibere în urma defrişării şi 10 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

gtflĄ
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La finalizarea lucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

n o rmativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defdşare — 2 ex., arbori în dec/in bŕologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
SimonaMariana POPA

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara
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Direcţia de Mediu
POMANIA
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Nr. 1674211675367j 23. NOV10b
CĂ TRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULU( PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Spaţiul verde faţă bloc -str. Johann Sebastian Bach nr. 11, Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., nr.17682/16.1O.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1675367/30.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10742/31.102018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului dinstr. Johann Sebastian Bach nr.1 1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
07.11.2018, 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 completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaţiuJ verde faţă bloc:

-1 ex. Cerasus avium (cireş) O=2Ocm h=7m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
Ťoto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţhle necesare plantării de material
dendroiogic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectaŕea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defriflrilor, in 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 vegetai, în compensarea arborelui uscat, avizat 5entru defrişare,
conform preederiIor H.C.G.MB. nr 304/2009, aveU obligaţia piantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrui minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funoţié de
specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvar anului
2019, toamana anului 2019.

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 in teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sapcţiuni conf. arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are- termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR ĘfLTIV,
. .

Simona-4ąfűďdh tJQPA

ik I
l ‘-ţ j,

\1;j ĄVcj Intocmit: Işsp7. Pricopi Anişoara
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Nr. 10855116770151 23. k%Y1. L3 ą6

CĂTRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Dna

(Plantaţie de aliniament - str. Mŕhai Eminescu nr.61, Sector 2)
Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată la P.M.B cu

nr.1677015/02.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10855/05.11.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul din str. Mihai
Eminescu nr.61, conform certificatului de Moştenitor Suplimentar nr. ‚ vă comunicăm
că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din iniravilanul Iocalităţflor, cu modificările şi completăriie ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de aĺiniament — imobil cu nr.61:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=Bm, prezintă scorbură pe trunchi, în declin biologic,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a ajDcidentelor sau a deteriorărfl
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantării de mateńal
dendrologić tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conforlTi prevederilor H.CE.M.fl. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
đe specie, astfel: 1 ex. in alveola rămasă Iiberă, in urma defrişării şi 5 ex. arbori in a!te zone
deficitare în vegetaţie din sector1 în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,
toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a aunţa Qirecţia 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 emiterü.
Defrişare — 1 ex., arbore, în declin biologic.

DIRECTOR EXFeWĽ(V
simona-MaşeP4tĄ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞU k.\'
Direcţia de Mediu

POMANIA
—

10182013 SAOflÁTOQ,,Ą IWPEUN,i

2 3iW'1 î

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nrA4, Sectorui 2

(Plantaţie de aüniament- str. Popa Lazăr, faţă BCR, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.18906/31.10.2018, înregistrată ia P.M.B cu
nr.1677731/06.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10948/07.11.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionaţi în tabelui anexat (însoţit de fotografUle aferente), situaţi în
plantaţia de aliniament din str. Popa Lazăr, faţă 8CR, vă comunicăm că, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intraviianui iocalităţilor, cu modificările şi compietările uiterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i
HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveoieior stradaie din cadrul
plantaţiilor de aliniament avizăm

Executarea iucrării de defrişare cu extragerea rădăciniior a 2ex. arbori cu
scorburi în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedoriţe şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendroiogic tânăr, prin grija dvs.,
evacu&idu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului ädus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B: nr.
304/2009, în compensarea arboriior avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 2ex.în aiveoieie rămase Iibere în
aliniament si 10 ex. in alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă
de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finaiizarea Iucrăriior 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. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceiaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoareie obľgaţii preaiabiie punerii în apflcare a Iucrăriior
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal ai spaţUior verzi,
ie pe paaina oficiaiă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţi(e informatice

şí de decizia fiecärei instituţfl;
- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu

precizarea datei calendaristice şi 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

Nr.10948/1 677731!
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pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibibităţile intormatice şi dé

decizia fiecărei instituţii.
Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,

va fi consiđerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va ti sancţionată

arL4, Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, prMnd Normele de protecţie a spaţülor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2 ex.arbori în decĺin bioíogîc.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-ĺţJflSWÍPDFA

WV%

-

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

c

Rsd: P413 exj1511,2018
— prezenlul aviz afast postal pe siIe- uI PMB.

pe dala de

Bd. Reoina Elisabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5, Sucureşd. omânia i I S i
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PRIMĂRIAMUNICIPIÚLUIBUCUREŞTI, iB:ť %t. .

Direcţiade Mediu -

ROMANIA—

La2rnop,ę,k PREUNÄ

23. NOV 2ÜB.

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SĘCTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. Erou Scortan Ion nr.82A, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.18838/30.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1678119/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11014/08.11.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui, conform cerinţelor şi

Q specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografia aferentă), situat în
plantaţia de aliniament din str. Erou Scorţan Ion nr.82A, vă comunicăm că, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i
HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiflor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor a unui arbore cu
scorbură profundă pe trunchi, în declin bioiogic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/20p9, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării unui

•a 6 ex arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimeaO corespUnzătoare acestuia în funcţie de specie,astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în
aľniament i 5 ex. în' alte zone deficitare in vegetaţie din sector, in prima perioadă optimă
de plantare, în primăvara anului 2019, toamna 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.
art, 4 din aceiaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţU prealabile punerfl în apflcare a Iucrărilor
de detrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire la arborh avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii tie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţUlor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
i 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, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

I$'flqk i

Nr.1 1014/1678119!

Bd. Rena EIsabeta nr 47, cod poştal 051YJ13, seor5. Bucuwş. flnmánia



L

pagina oficiajă de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neóonformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
ad.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.
Defrişare - 1 ex.arbore cu scorbură, în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Ç1ariana POPA

4
((* \ Ö
ţF

!ntocmit:p. Pricopi Anişoara

2 t WÜV ?‘?V

Red: PAJ3 exil1 12018
— prezentul aviz alest paştat pe sile- ut PM8.

pe dala de

84 Renina EUsabeta nr 47. cod oestat 050013. sedor 5. Bucurssti. Ramâna
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PRIMĂRIA MÜŇICIPIULUI BUCUŔEŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

SÁPSÄFOPM iMPflEUNÂ

23. NOV. 1fl

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicä nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str. EIev Stefan Stefănescu nr.9, bL449 i nr.3O, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.19224/05.1O.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1678122/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11015/08.11.2018, prin care soiicitaţi
emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat in tabeiul anexat (insoţit de fotografiiie aferente), situaţi În
plantaţia de aliniament din str. EIev tefan tefănescu nr.9, bL449 i nr.30, vă comunicăm
că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăciniior i păstrarea
alveolelor a 2ex. arbori cu scorburi pe trunchi, în deciin biologic.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiiior pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacud ndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiior sau reţe)elor aeriene din jur.

Pentru reparárea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arborťtineri cu baiot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 2 ex. în aiveoieie rămase Iibere
în aliniament i 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019,toamna anului 2019,

La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. art. 9 aIin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.MB. 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.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerii în apflcare a Iucrăriior
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratoruiui Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficiată de internet a primărei de sector, în funcţie de posibilităţiie informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrăriior de defrişare, cu
precizarea datei caiendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându
se cont de zona de acţiune şi fluxul autoipietonal, prin pubflcarea acestor informaţii pe

Nr.1 1015116781221

Bd. Regina Erisabeta nr 47, cod poştal Osmia, sector 5, Bucureşu. Romănia



ad.4,
verzi

datele transmise şi realitatea din teren,
aviz de specialitate.
aviz de specialitate va fi sancţíonată

privind Normele de protecţie a spaţiilor

de Ia data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. ricopi Anişoara

2tNOV2ü1

Red: PA.ĺ3 ex/15.11.2018
— prezenlul aviz alost postat pe sile- uI PMB.

pe dala de

o

u

pagina oficială de intemet aprimăriei de sector1 în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără

Nerespectarea celor menţionate în prezentul
Iit.b din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009,

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani
Defrişare - 2 ex. arbori, în declin biologic.

Bd. Recina Elisabeta nr 47. ncstaI O5l3, sector 5. Bucureşti. România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •3
Direcţia de Mediu

POMANIA
- I4)B.20,3 I S.&flSÁI0RUĄ L=Et2.aA

21N0V.tu*
..- .

.
. -

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMORILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr.16, Sectorul3

Spre ştiinţ&
-Dna
Str. Sectorui 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ fnregistrată Ia Direcţia de Mediu bu
nr.11382123.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arboretui situat in curtea imobilului din str. Jean Louis Ca)deron nr.14, vă comunicăm că la
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanui IocaiităÇiior,cu modificăriie şi compietările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti avizăm
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl cu nr. 14:

ex. Salix sp. (saicie) O=4Ocm h=13m, Iipit de gardul imobilului de Ia nr.16, înclinat 450

frânt, pericoi iminent de prăbuşire (ťonform foto anexată).
Lucrărfle de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin grija

administratorului Iegal ai terenuiui A.F.I, pe care se află arboreie, conform prevederilor H.CS3.M.B.
nr. 304/2009 privind Normeie de protęcţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti,
evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţűlor din jur şi a reţeleior aeriene.

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

Fentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui 5onform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arboreiui avizat pentru defrişare, A.F.l. are obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ, cu diametrui minimum 7cm şi înăiţimea corespunzătoare acestuia în
funcţie de specie, în alte Ioc&ü pe care ie are în administrare, in prima perioadă optimă de
piantare, în primăvara anului 2019, toamna anuiui 2019.

La finaHzarea tucrăritor de ptantare conform art.9 atin.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 vęrificării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Deĺrişare — 1 ex., în dechn biologic -.- .

-

DIRECTOR EXECUTIV, .

Simona-Mari na POPA . .

fled: P.A/3 exi2i8ţ%/ - . .

- Întocmit: IpiPricoiAn!oara

— prëzentul aviz afa*stat pe b- B.
http:iIwww.pmb.ro/inti1ÚqiIpm çtii/directia međiuiavi,e arboń in consullare/avize arbch in cons ţarephp, pe data de

I4-II1

Nr. 11382/

Bd. Regina Etisabeta n. 47, cod poşlat Q513. sedor 5. Bucureţi. flománia



o
o



vjrn-*
[HJ flt PRIMĂRIA MUNICJPJULUI BUCUREŞTJ jJ .q.:::.z;

—
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Nr. 9626.4116646831 27 NÜV 2018
CĂTRE,

-

ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, Sector 3

Spre ştiinţE
-Dl - -

Str. Sector 2,
- A. D. P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

fleferitor Ia adresa A.D.P. Sector 2, nr.16189/20.O9.2018, înregistrată Ia RM.B cu
nr.1664683/27.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9626.4/28.09.2018, prin care transmite

G spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arboreluí situat în curtea imobilului cu nr.6 din str. Nicolae Milescu, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul locaUtăţilor, 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:
Curte imobil cu nr.6:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=45cm h=13m, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă 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
prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

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

. . . -

Precizărn că administratorul IeaI al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederflor avizuluişi a tehnologiei de execuţie a-:tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6,pct g 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.arbore

DJRECTOREXECUTIV,
-

Simona-Mariana POPA

Întocmit: Ins AnJşoara

Red: P.A.13 ex./l6.1 12018
— prezenlul aviz aĺost postat pe site- iiI PMB.
http:Uwww.pmbrofinstitutiilpńmańaldirectiifdirectia mediuĺavize arboń in consultare/avize aóod in c sultarephp, pe data de

lůži iIBd. Regna Esabeia nr. 47. cnd pvştal 050013. sedor 5, Bucureşti. Rcmânia
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\S/ Direcţia de MedIu
ROMANIA
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2 7.&2 -
Nr. 9636116647871

CĂTRE,
Dna

- Şoa Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr.1664787/27.09.2018 şi la Direcţia
de Mediu cu nr.9636/28.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi În curtea imobilului cu nr.12-14 din şos. Gherase, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, 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 modificările şi
completăńle 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 ŕmobiţ cu nr 12-14:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor ůscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarelespecii de arbori:

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30-35cn1 h=11-12m, acoperite de Campsis
radicans (trompeta căţărătoare),

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=12m;
-1' ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=lOm, inclusiv degajarea reţelelor aeriene

stradale.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratowlui Iegal al terenului pe care

se află arborU, 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 pęrioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
•(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în oricë
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căite de acces, tuându
sa măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aerienę.

Precizătn că administratorul legal aI terenului este răspunzător -de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanälor 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 valabiktate.2.ani de la data emiterii. -

Toaletare — 4 ex.arbori.

DJRECTOR
Simona-M na POPĘ DÁRECTIA

eEĎIU7
*7 Intccmit: JirnpPflcopi Ar?işoara 2ř

I ) 4'n
i —Red: P.AJ3 ex.f16.1l.2018 V ‚‘-

P
— prezentul aviz atosl postat pe site' uI FMB. tJ,ťf__
htlp:f/www.pmb.roľinstitutii/nńmań&directiildirectia mediuiavize arbori in ccnsultare!avizs aóo,i in consuliare.php. Ăe data de

IáI iIBd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal O513. sector 5, Bucureşti. Románia
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Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1910 2018 aP€ÁTILflRnÁ

2iov118
CĂTRE,

ADMJNISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

-

Spre şt]inţă:
-01
Str Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16183/20.092018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664775/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9641/28.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de speciafltate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str, Petre Antonescu nr.14, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 31.10.2018, 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 şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament imobfl cu nr. 14:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m, situat Ia o distanţă de cca. 1 ‚50m faţă de gardul
imobilului şi Ia cca. 2m faţă de porţile garajului - reducerea ramurilor care afectează imobilul
cu 1/2 din Iungime şi eliminarea ramurilor uscate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 arbońlor (pňmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-semasa Iemnóasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI térenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor; siguranţa bunurilor şi ä perśoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de éxecuţie 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.

- Ptezentul aviz artermen devalabilitate 2 ani de Iadataemiterii.
Toaieiare — 1 ex.arbore

-

Întocmit Inpp. Pricopi Anişoara

LRed: P.AJ3 exJl6iO1 V
— prezentul aviz arost postat pe sile- ul PMB.
http //vnnv pmb roflnstllutlűpnmanaţdlrectll/dţrectla med,ufav,z a,bon in consultare/avize a,bon in cansullare phD pe data de

Nr. 9641/1664775/

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-liarJana POPA

Bd. ląegina Eşabeta nr. 47, cotpoştat Q513, seaor 5, Bucureşti. Rnmânia I II
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Direcţia de Mediu

27.NOV2Üü
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ŔOMÂMA
fll &-201C I LÁnSTOOIM t'Fu,aÁ

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 2

Şos. EIectťonicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţia de proprietari
Str, Maşina de Pâine nr.8, bI. OD 36, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 6560/27.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1665713/01.102018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9711.3/02.10.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de

3 specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 0D36
din str, Maşina de Pâine nr.8, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
31.10.2018, 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 moditicările şi completările uherioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţŕul verde faţă bloc:

-1 ex. Malus domestica (măr), bitulpinal h=5m — reducerea ramurilor în vederea
degaărU corpului de iluminat public;

-3 ex. Pinus sp. (pin) O=20-25cm h=8-lOm — eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
coronamentelor.
Spaţiul verde faţă bloc — spre trotuar

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş), multitulpinal h=8m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre carosabil.
Spaţiul verde spate bloc:

Q Eliminarea ramurHor uscate de la baza coronamentelor Ia . următoarele specii de
arbori:

—

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=2Ocm h=5m;
--2 ex. Abies sp. (brad) O=20-25cm h=8-lOm;
-3 ex. Quercus sp. (stejar) O=30-35cm h=10-12m;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinatĄ accentuat spre aleea de trecere. j--• . .-

Igienizare:
-

-

Ě.
-

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezeHtată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissirńa (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Tuns gard viu:

-31 mI.
Defrişarea şi
Spaţiul verde

-1 ex.

Ligustrum sp.
extragerea rădăcinilor:
faţă bloc:
AIb;zia sp. (arboeie de mătase) O=lOcm h=3m, uscat 100% (conform foto

anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=25cm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată).

Nr.971 1.3/1665713!

-4

Bd. Rena Eksabeta nr. 47, cod poştal 05C013. sectur5, Bucureşti. AMTânia



LucrărHe avizate se vor executa prin grija A.DY. Sector 2 (nr. de teiefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

)uându-se măsuri de preven)re a accidenle)or sau a deteńorăńi 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-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurüor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
- igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurărfl unui climat sănătos

pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materia(ului dendrologic rămas;
- tuns gard viu - se va efectua odată cu Iucrările de toaletare/defrişare;

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerü de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor 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 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.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 2

ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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, in vederea

verificărfl în teren a plantărilor in 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 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 emiterü.
Toaletare - 12 ex.arbori.
Defrişare - 2 ex., uscate 100%;
Igienizare;
Tuns gard viu. -

DIR EXECUTIV,
na- naPOPA

Intocm,t. IpfP. Pricopi Anşoara

21 NQV 7i

Red: P.AJ3 ex.16.t12018
— prezentul aviz atost postat pe site- ul PMB.
httpJArmb.roflnstiIuţiWpńmadaídirectiWdirectia mediufavize a,boń in cnnsultarelavizo arbo, n consuharephy. pe data de

Bd. Reqina Elisateta nr 47, cod ştal O513, sector 5, Sucureşti, Româna I s I
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Direcţia de Mediu

ROMAN IA
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CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2 -

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str, Grigore Ionescu nr.69, bI. T25, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16476/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1665707/01.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9713.2/02.1O.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietar privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent blocului T25
din str, Grigore Ionescu nr.69, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
31.10.2018, 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 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:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=25cm h=lOm, Iipit de gărduleţ - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramudlor uscate, în vederea evitărfl producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=25cm h=lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi e)iminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

L rnateriale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=8m - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate biQc — parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerH de pagube materiale sau accidentë prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, încondiţU meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=3Ocm h=lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=2Ocm h=lOm;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m - reducerea cu cca.1 ‚5m din lungimea ramurilor

înclinate accentuat spre parcarea auto.
Defrişarea şi extragerea rădăcinHor:
SóaţiuI verde spate bioc — parcare amenajată:

- ex. ULius sp. (ulm), bitu!pinal h=lOm, prezintă scorbură Ia inserţia celor 2 tulpini,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Nr.971 3.2/1665707!
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luându-se măswi de prevenire aaccidentelor sau a deteriorării construcţiilor din ]ur şi a

relelelor aeriene, astfel;
- tualetarea se va execula conform att.6 prt. 6 din Anexa 1 la Ht.GM.B. n.

30412009 privind Normele de protecţie a spaţiitor verzi de pe terĺtoriul 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 fránte,

operaţiune ce se poate executa În orice perioadă a anului);
- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.
La finalízarea 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 teren

a plantărilor 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, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare - 7 ex.arbori . -

Defrişare - 1 ex. în declin bflogic.

DIRECTOR EXECUTIV, -

Simona-Mariana POPA

I

Întocmit: Insp.Prîcopi Aniara: -

2 NDV. 7018

Red: P.AJ3 ex16I1.2018
— prezentul aviz arost postat pe sile- iI PMB.
hIIp:UvĄ.,s.mb.roíinstitutWpdmaraIdirectiiidirectia mediwavize a,bnń in consultar&avjze aito,i n consullare.yhp. ne dala de

Bd. Regina EIisabea nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rnmânia
»tttqj l
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%JflJ DirecţiadeMediu

ROMANIA
.e,s-ama IUra7onfLq iLrAg

Nr. 9755/16658011 27. tO'L 1'I -

- - —

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei đe proprietari
Aleea Socului hr,2, bI. 812, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16566/27.09.2018, inregistrată Ia RM.B cu
nr.1665801/02.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9755/03.10.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in str. Herta intersectie cu aleea Socului nr.2, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, 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 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:
Îoaletare:
Spaţiui verde faţă bĺoc B 12:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=8m — prezintă treimea superioară a coronamentui
uscată, eliminarea acesteia.
Str. Herţa intersecţie cu aĺeea Socului — parcare amenajată:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerH de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=SOcm h=lOm;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=8m.
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.F. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, [nt.

224), contorm 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-toarnna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acęstora (cu excepţia eliminărü
ramurilor uscate şi frănte, operaţiune ce se poate éxecuta în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnoIogie 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 prcprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, În
xerocopie, a avizierul blocului sau într-un Ioc vizibit, pentru înştiinţarea tuturor IocatariIor.

Prez aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
‘? ex.arbori
02

prn;. ORCUJYĐ
r S,moqp-Maa POPA

ĺ
AÇJ Înlocmit: Pricopi Ani,wardJ4,

Red: P.AJ3 exJl6.l l .2018 t_kÇLÎCet.4íĹ
— prezenlul av'z atast postat pe site iiI PMB. /http:Uwww pmb.ro/insttutWnńmadaidirscIiiŤdirectia mediu/avize a,boń in cnnsullareiavize artort in consuîtarephv. be data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat 0513, seclor5, Bucureşti, Humânia
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Direcţia de Mediu -

ROMANIA

-

-

Nr 10122,10061/1669388j6691571 27tfQj(3 -

____

— -_

CĂTRE,
-

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
-

Şos. Electronicü nrA4, Sectonűl2
Spre ştĺînţă:

-

- -

-DI -

-

Str. ‚ Sectorul 2

Referitor Ia adresele d-Iui ‚ înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1669388/11.10.2018, 1669157/10.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10122112.102018,

Q 10061/11.10.2018, prin cäre solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în plantaţia de aliniament din str. Seneslav Voievod nr.62, vă
comunicăm că- Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat

• următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legeä nr. 24/2007, privind
r&glementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor,cu modificările şi
completările ulterioare H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti si HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
• Plantaţie de aliniament imobil cu nr.62, prima alveolă:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=6m, situat Ia distanta de cca.5Ocm de imobil,
prezintă sistemul radicular dezvoltat Ia suprafaţă, a fisurat trotuarul (conform foto anexată).
Plantaţie de aliniament imobiĺ cu nr.62, a doua alveolă:

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=2Scm h=6m, prezintă lipsă ritidomh-lm în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto- anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.•
C

Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe 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 juř şi a reţelelor
aedene şi creându-se condiţüle necesare piantării de material dendrologic tânăr

Precizăm bă a&ninistratoąU Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

- prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate jrivind execuţia.defrăriIor, în caz
contrar aplicändu-se śancţiuhi ćohform árt. 6, pct 8 din Anexa nr 1- Ia RC.G1M.B. nr

-: 304/2009. -. - -

Pentru repararea prejudicicdui adus mediului conform prevederilor 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 cu diametrul minimum 7cm şi înIţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in aIte zone deficitare în vegetaţie din
sectj;, în pima p&oadă &ptimă Je planare, în, primăvara anului 201.9, toamna anului
2019, deoarece în alveolele respective sunt plantaţi deja 2 arbori.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărh în teren

IĂetlIBd. flegüa Ehsabeta nr. 47. cod poşt& OScCl3, sedor 5, Buwreşli. Ro,nânia



a plantărîlor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 đin äcelaşi act

normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Detrişare —2 ex., arbori în declin biologic.

DIRECTOR EXECUTJV.
POPA

23NOV1ŰI6

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.A./3 ex/16,11.2018
— prezentul aviz aiost pnstat pe sile- üI PMB.
htlp//vrnvpmhro/insti(uIiVp,imańaJdireçtiifdírec(ia medio/avize artori in çansuítarWavize aitcń n nsułtarephp. ne da(a de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O513, sector 5, Bucureşti, România
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Direcţia de Mediu ...

ROMANJA
1911 3019 LA1M0ClI4t9fl€lSLĎ4

27.NOVî8
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronîcü nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
Str. Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.17681/16.10.2018, înregistrată IaDirecţia de Mediu cu
nr.10500/23.10.2018, prin care transmiteţi spre soiuţionare cererea d-nei -

privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboelui situat în
aliniamentul din str. Episcopul Ilarion nr.26, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 31.10.2018, s-a inventariat următorui matedai dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiílor verzi din
intraviianul Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de proteóţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.26:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eľminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în periada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

•
-. acestora (cu excepţia eflminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anuluř), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de äcces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este răspunzător-de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederiior avizului şi a tehnologiei de execuţiea tăierilor, în caz contrar äplicändu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexä nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.Prezentul aviz áre termen de valabiiitate 2 aru de Ia data emitern

TaaI&táre1ex.arbore
-

CUTIV,
‘OPA

Întocmit: In . Pricopi Anişoara

Red: P.A/3 ex./16.1 1.2018
—

— prezentul aviz atost postal pe site- uI PMB.
http:/Iw-wwpmb.ro/instilutii!pdmada/directii/directia mediu/avize arboh in consultareĺavize arboh n consultara.php, pe data de

Nr. 10500/

Sd. Regina Eüsabeta nr. 47, cod poştat 0513, sedor 5, Bucureş. Rnmân1a ieiii
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\®ţ,
Direcţia de Mediu ‘

ROMANIA
o1s.2aIa ItAMOfli i'jw,g

Nr.1 113311680555/ i7 ‘L'

CĂTRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 -

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

(P/antaţie de aliniament- str. Sfântul Petru Tei nr.50, - b-dul Dimitrie Pompeiu, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.19524/08.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1680555/14.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11133/15.11.2018, prin care soflcitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direqţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat in tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
plantaţia de aliniament dih str. Sfâniul Petru Tei nr.50, nr.54, b-dul Lacui Tei nr.77, b-dul
Dimitrie Pompeiu, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007,
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzL din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti & HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea
alveolelor a 4 ex. arbori cu scorburi pe trunchi, în declin biologic.

Lucrările avizate se vor executa perűru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantareade material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau detehorarea constručţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.c.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 24
ex. arbori tineri cu balot đe pământ, cu diámetrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel 4 ex. în alveolele rămae Iibere
în-aliniament i 20 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plahtare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizareé Iucrărilor de plantare conf. art. 9 alin.- 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a aunţa Direcţiä de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor- în compénsare. In cazcontrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelaşi act norfliativ.

Menţionăm că Ýă řevh următoarele obligaţii prealabile punerfl în aplicare a Iúcrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
i de deczia fiecărei insUtuţii;

- 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

r4i
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5 l 3, sectnr 5, Bucureşti, Rcmânia ů,'r%.



pagina oficială de intemet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţii.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din tęren,
va fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectaiea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, lit.b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009, privind Normele de protecţîe a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 4 ex. arbori, în dec!in biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Sim - ariana POPA

Întocmit: Insprpricopi Anişoara

- .: -- -. . - - S

-

-

----—

2 J 1"ą ‚

Red: PA./3 ex./16.ll.2018
— prezentul aviz afost postat pe sile- iiI PMB.

pe dala de

Dd. Regina Elisabeta nr. 47. cad poştal 05m13 sector 5. Bucureşu, Rcmânia I
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PRJMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURFŞTI i1 :ţ\ý".
Direcţia de Mediu

POMÂNIA
- ‚g1tzrn gJsÂ7owMwręwnÁ

27Ł NOV. 7Ę

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULW PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

PIantaţie de aliniament- str. EmiI Racov#ă nr.4-4A,nr. 11 - str. Despot Vodă nr.8, Sectorul
2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.19531/O8.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1680552/14.112018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11134/15.11.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariat de reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
plantaţia de aliniament din str. EmiI Racoviţă nr.4-4A, nr.1 1, str. Despot Vodă nr.B, vă
comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intraviianul iocaiităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriui Municipiului Bucureşti i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradaie din cadrul plantaţiilor de aliniament avizăm:

Executarea Iucrării đe defrişare cu extragerea rădăcinilor ęi păstrarea
alveolelor a 5 ex. arbori cu scorburi pe trúnchi, În declin biologic.

Lucrăriie avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru piantarea de material dendroiogic-tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 30
ex. arbori tineri cu baLot de pămănt, cu diametrui minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 5 ex. în alveoiele rămase Iibere
în aliniament i 25 ex, în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna änului 2019.

La finaľzarea iucrărilor de plantare conf. art. 9 aiin. 5 Anexa 1 Ią H.C.G.M.B. nr.
304/2009; aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de-'Mediu din čadruľ P.M:B, în vederea
verificării în teren «plantăriior în compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni conf.
art, 4 din -acelaşi act normatiV. . -

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii prealabile punerfl în apIicae a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului (egal aI spaţiilor verzš,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
; de dccizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp utii, despre executarea Iucrăriior de defrişare, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar in care acestea se vor executa, ţinându

Nr.11134/16805521
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se cont de zona de acţiune şi ¶luxul aut&pielonal,• prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de intemet a prímăriei 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 speciaIitate

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
art.4, lÍt.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 emiIerii.
Defrişare - 5 ex. arbori, în decün bioIogic.

IRE OR EXECUTIV,

J Drfä iana POPA O

-. Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

I . -

7t »nii

Red: P.A.I3 exJl6.1 12018
— prezentul aviz aiost postat pe siIe- ul PMS.

pe data do

Bd. Regina Eiisabeta nr 47, cod poşţal 05l3, sednr5, BucumşU, Rnmâna I ů-Z% I S I



R
O

I%
IA

N
IA

M
U

L
N

IC
IPIU

L
B

U
C

U
R

E
S

T
I

C
O

N
S

IL
JU

L
L

O
C

A
L

A
L

Ş
E

C
T

O
R

U
L

U
I

2
A

D
M

IN
b
'ł

R
A

'ľIA
D

O
M

E
N

IU
L

U
I

JU
B

L
IC

S
E

C
T

O
R

2

Sos.
I:Icclrniucii

nr.
44

T
eI

(121
252

7112
/021

252
7789

Fax
021

2
5
2
7
9
7
7

w
nw

.adp2—
Iiijťureçiirn

e—
ninil:

ufflceřndp2—
hucnrcsIi.ro

S
ectia

S
patií

V
erzi,

S
ere

si
U

rm
aríre

Inveśtitii

tą
.

u
.

ď
%

ą;
>

%
:

M
tą
I
t

t:w
*

.‚
*
7

s
l
v

III
III

M
III.

•IiI,Il
ţS

A
nexa

Ia
ad

resa
nr.

N

.
.

A
lta

situntie
.

‚

ín
clJre

.
L

ncalizaren
C

anicteristicile
A

rbore
IJI

arbujcle
L

nealizare
sJ:I(iu

nrborclui
in

S
pecia

arbnrcliii
dcclin

A
rbare

neccsita
N

r.
I

vercle
caclru

Ispati
IIIu

i
A

rborc!ui
(d

ia
m

etru/cm
,

biologic
USCa(

d
efrisn

r
iiI

F
otngrafii

‘řerde
Jnaltlineim

)
.

rcgšrn
tc

J

.
t

urge"(n

.
%

ir.
Lm

IR
nco%

iIiL
tIiiiiainenţ

2
cx

A
eer

sp.
.

scürbura
x

Foto

2.
IJ

.
I

1:11
R

aco
ţita,

aIinianien
j
e

A
te

r
sp.

x
Foto

3.
V

'
I.JJ)iIR

acuüiIa.
aliniam

ent
I
x

A
cersp.

PericoldL
'

flr.
D

=30-3O
cm

.
l'crkoi

đ
•

1.
tr.

1)Ľ
pJ'

\
l
J
J
l
,n

r
ą
,

JIifliflm
Ľ

n
I

l
L

'X
‚\ccr

S
P

.
11=

J 0—
12

rn
praI'iisir

:1

D
iŕec/ľclin

ic:
lng.

eri
ii

rvlICLJ

S
eÍ'S

(x
rie

S
.V

.S
.L

I.I:

Ę
S

e
s
l
r
i
n
a

-
.D

irc
tto

r
G

cneral.
ţ
'

lng.
C

ioabă
p
ân

u
ţ

A
lexandru

02.
l

Inlocm
it.

S
.y

.S
jt):2

ex
In

t.
E

nc
L

r.-
eoriiiana

0
'

o
.4

I
H..

.l
i
,.ć

....
4



o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CĂTRE,
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.15074/05.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1659034/11.O9.2Q18 şi la Direcţia de Mediu cu nr.89052116.092018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborflor situaţi În spaţiul verde aferent blocului 103A
din şos. Iancului nr.39, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
07.11.2018, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
iocaľtăţilor, cu modificăriie şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţiea spaţfllor verzi de peteritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eflminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=Bm;
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=20-3Ocm h=8-1 1 m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=6m - reducerea cu1/2 din

iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocuiui.
Eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentelor, Ia următoareie

specii de arbori:
-1 ex. Uimus sp. (ulm) O=2Ocm h=Bm;
-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=3Ocm h=Sm;

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — spre trotuar
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eiiminarea ramurilor uscate, în

vedeŕea evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=25cm h=lOm.

- Spaţiul verde faţă bloc, sc.B: -.

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilorînclinate accentuat spre trotuar şi carosabii,
ĺa următoarele specii de arbori:

. - ąUNf0..,.

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2Ocm h=5m;
-2 ex. Prunus šp. (corcoduş) O=15-20ćm h=4-5m.

..
4%

- Soaţuĺ verde feta bioc. sc.C: :-
-

-1 ex Juglans sp (nuc) O=SOcm h=Brn — prezintă treimea supenoaia ‘O ‘I

corcnamentuiui uscată, eliminareaâcesteia. .• —

Spaţŕul verde spate b/oc — sc.A:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

Iłe%I

4,
.4

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA

-
-

__________

-
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Nr.8905.2116590341 29,î —

n --

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Şos. 1ancuiu nr.39, bi.103A, Sector 2

-ű
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vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prâbuşirea

de ramuň, în condiţii meteo nefavorabüe, ia următoarele specii de arbori:
-2 sx. Jug)ans sp. (nuc) O=20-2Scm h=6-9m, inclus]v degajarea corpului de

iiuminat pubiic;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ocm h=llm;
-1 ex. Fwnus sp. (corcoduş) 0=2Qcm h=5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclin?Îe accentuat spre faţada blocului şi trotuar -

Spaţiul verde spaté bloc — parcare amenajată: -

-11 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-9m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m;
-i ex. Aiianthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=12m;
-1 ex. Cerasus vuigare (cireş) O25cm h=Bm - eiiminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicării coronameniului.
lgienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de iăstari din speciile Aiianthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Tuns gard viu:

-40 mI Ligustrum sp.
Đefrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc, sc.A:

-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=25cm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată);
-1 ex. Morus sp. (dud) O=l5cm h=4m, prezintă scorbură pe trunchi,în declin

biologic, (conform foto anexată).
Spaţiul verde faţă bloc, sc.B:

-1 ex. Prunus pissardi (corcoduş ornamental) O=2Ocm h=5m, prezintă ciuperci
saprofite pe trunchi, în declin biologic, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeielor aeriene, astfei:

-toaietarea se va executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr.
304/2009 privind Normeie 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 eliminărH ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice periQadă a anuluD;

-igienizarea zonei se va e)čecuta cât mai curând, în vederea asigurării unui climăt
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas;

-tuns gard viu - se va efectua odată cu Iucrările de toaletare/defrişare;
-defrişarea şi extragerea rădăciniior se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de materiai
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratőrui iegai ai terenuiui este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de speciaiitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişăriior, 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 prevederiior H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în corpensara arbctor avizaţi per'ru defŕare, a"eţi obiaţia p'ntării 13 ex.
abori tineri cu balot de pământ, cu diametrui minimum 7cm şi înăiţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiui verde aferent blocului, in prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

Bd. Reina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, România I i I l



La finalizarea lucrărilor de planlare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligâţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. îň vederea verificărü în teren -

a plantärilor în compensare, ln caz contrar se or aplica sancţiuniconf. art4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizieruĺ blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru întiinţarea tuturbr Iocatarilor.

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

Toaletare - 31 ex, arberi;
Defrjşare - 3 ex., arbori, din care 1 ex, este uscat 100%;
Igienizare;
Tuns gard viu.

Red: P.A./3 ex.20.11.20l8
— prezentul aviz afcst paslat pe site- uI PMB.

—

http:/íwwv.pmh.roRpstiţutii/phmadaIdireciifdirectia mediulavize arbnń in onsuItare/aize aibod in cansultarephp. pe dala de

o

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1H•;:%.:z..

Direcţia de Mediu
POMANIA

- 2QI€ CB%.ÇÇ(UH1

29.ł% 2B
-

..CATRE,
-

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUIPUBLICSECTOR2
-

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2 -

Spre şliinţă:
-

-DI
Str. ‚ Sector 2

Referitor ia adresa d-Iui ‚ înregistrată la P.M.B cu
nr.1662770/21.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9381/24.09.2018, prin care solicită
emiterea avizuiui de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aiiniamentui din
str. Sfântul Niceta nr.18, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de
24.10.2018, s-a inventariat următoru) material dendroiogic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B.
nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniarnent din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaietare:

. -

Plantaţie de aĺiniament — imobfl cu nr. 18:
-5 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=6-7m — reducerea ramurilor în vëderea degajărU

reţelelor aeriene stradale şi eliminarea ramurilor uscate din coronamente.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aüniament — imobil cu nr. 13:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Dcm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,
Iipsă ritidom, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrăriie avizate se vór executa prin grija Ą.D.P. Sector 2 (nr. de' telefon
021/252.77.89, int. ?24), evacuându-se masa Iemnoaśă pentru a nu bloca căile de acces,

C. Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeleior aeriene, astfei:

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/?009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucîireti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

-
--. afectat echilibrul biologič aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;
- defrişarea i extragerea ĺădăcinilor se vor-efectua pentru ęvitarea producerüde

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior necesare plantării de material
dendrclogic tânăr.

-

Precizăm că administratorul iegal ai terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărior, siguranta bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea
prevederilor avizului i :a tehnologiei de speciaiitRte privind execuţia toaletărilor şi
dtrişăriIor, în caz contrar aplicaňdu-še sancţiuni coníorm art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B: nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obiigaţia piantării a 6

Nr.938111 662770!
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ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alvëola rămasă liberă in

urma defrişării iar 5 ex, în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă

optimă de plantare, în toamna antílui 2018, primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin5 din H.C;G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Dhecţia 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 acelaşî act

normativ. -- -

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi. -

Tďaletare - 5 ex.arborL
Defrişare - 1 ex.arbore în declin biologic

I /
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
l9I8 201B sÁuÁţopM iMPEuNA

Nr.947V16637291
CĂTRE,

ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos; Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari

- -

Str. Avńg nr.26, bl. P 18, sc.C ‚ Sector 2

• Referitor Ia adresa dvs., nr.15827/14.09.2018, înreg(strată' ia P.M.B cu
nr.1663729/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9472/26.09.2018, prin care transrńiteţľ
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului P 18 din str. Avrig
nr.26, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, 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, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţfllor verzi de 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, sa C — lateral dreapta, spre trotuar:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=llm - reducerea cu 1/ă din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiUi meteo
nefavorabile.

Reducerea ramurilor cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate äccentuat spre trotuar, Ia
următoarele specii de arbori:

-2 ex. Thuja sp. (tuia) O=20-25cm h=4-5m;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h=fl-6m;
-2 ex. Tilia sp. (tei) O=20-25cm h=4-5m;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=5-6m.

SpaţiuJ verde spate bloc:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, atectează faţada blocului, Ia următoarele specfl
dearbori:

.

-1 exTiIia sp.({ei) O=2Ocm h=30m;
•

-ex. Morus sp. (dud) O=20-30m h=10-llm;
-

- -1 ex. Ailanthus altissima (fak-oţetar) O=25cm-h=lOm, afęcteazăfaţadä blöcului;
-2 ex. Acer sp. (artar) O=2O-25cńi h=8-llm, din care 1 ex. este înclinat accentuat

spre trotuar i carosabil;
-1 ex. Ulrnus sp. (ulm) O=35crn h=12m - reducerea rarnurilor cu 1/2 din Iungimea

ramuior înďnate acentua spre faada blccului; -

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=2Ocm h=3m - reducerea ramurilor cu
cca.1 ‚5m din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.

84 Regina EIisabeta nr. 47. cod ştaI D513, seor 5. Bucureşu, Rcmănia I i I I



Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faă bĺoc:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=8m, uscat 100% (conform f oto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teleton

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire ä 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminătii ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executáîn orićë peîioadă a anuIůD;
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearëa condiţiilor 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 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.C.G.M.B. nr 304/2009. -

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbbrelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pămâpt, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acęstuia în funcţie de specie, în alveola rămasă liberă în aliniament, în

prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrădlor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act

normativ.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,

în xerocopie, la avizierul biocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 18 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTJV,
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Dîrecţia de Mediu
--OMÂNIA
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- 1918-2013 I &A8SÁrD9M wOEUNÄ
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— -
-

Nr. 957111663908! 29 UŰ 1Qú
CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Đna
Str. ‚ Sector 2

Referitor la adresa dvs., nr.15437/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cą
nr.1663908/26.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.9571/27.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de speciahtate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Bâră Savu sld nr.25, vă
comunicăm că Ia verĺficarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul iocalităţiior, cu modificăriie şi
completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de alŕniament — imobfl cu nr.25:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=4Ecm h=13m, Iipsă ritidom - reducerea cu 1/3 din
voiumui coronamentuiui şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiaie sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperibI imobilului.

• Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.7189, int. 224), 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 anu fi afettai echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eľminării ramurilor uscate şi frânte, opëraţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa Iennoasă pentru a nu bioca căile de acces,

G Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a
reţeiIor aeriene. -

-

Precizăm că administratoru! Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectaręa
prevederilor avizulüi şi a tehnoiogiei de execuţie ă tăieriior, în caz contraraplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.CG.MB. nr 304/2009.

Prezëntuľaviz are termen de vaiabihtate 2 ani dé Ia data'emiterU. -

To&etare — 1 ex arbore.
--
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Direcţia de Mediu

- ROMANIA
- - Io]6-2ClBsÄajflţ,M bĄPPaW'A

29.Ľ7 - -

CATRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENWLUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari
Str. Delfinului nr.9, bf. D1 8, Sector 2,
- Şcoaia Gimnaziaiă nr.62
Str Fotârnichii nr.3, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16189/20.09.2018, inregistrată Ia P.M.8 cu
nr.1664691/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9629.3/28.09.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra aĘborilor situaţi în spaţiui verde aferent blocului D18 din str Delfinului nr.9, vă
comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, În data de 24.10.2018, 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 şi completările ulterioare şi
I-{.C.G.M.B. nr.304ĺ2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiuĺ verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=8m — prezintă treimea superioară a coronamentului uscată,
eliminarea acesteia.
Spaţŕul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentu!ui şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frăngerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta, parcare auto:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării prdducerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Sm;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=5m.

Spaţiul verde faţă bloc — parcare auto:
-1 ex. Prunus armeniaca (cais) O=25cm h=lOm - i-educerea cu 1/3 din volumul

coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerîi de I5aube niateriale
sau accidente prin frângerea i prăbuirea de ramuri, în condiţ meteó nefâvorabilă.
Curte- Şcoala gimnaz/aiă nr.62: - -

-2 ex. Morus sp. (dud) O=?5-3Ocm h=6-8m — reducerea ramurilor În vederea degajării
semnelor de circulaţia

-

Spaţiul verde spate b!oc — parcare auto:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate; în vëderea

evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ranuri, în - _- -

conťţl meteţnefavc:2bile sh: elimina-ca unui ctaj de zamuri, Ia următcarele spscii de arbori:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2Ocm h=7m

-

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=8m;
-

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=1 Om.

F7aI
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Spaţiul verde spate bloc, parcare auto D19 dîn str De!finului nr.11:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din voiumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărií producerii de pagube materíale

sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteö nefavorábiie; -

De!rişarea şi extragerea rădăciniior: -

Spaţiui verde faţă bloc:
-1 ex. trunchi, fără coronament O=2Ocm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiui verde faţă bloc — Iateral stănÍa:
-1 ex. Pirus sativa (păr) O=2Ocm h=7m, Ia distanţa de cca. 5Ocm de f aţada blocului înclinat

accentuat, prezintă scorbură ia baza trunchiului pericol de prăbusire,(conform foto anexată).

Spaţiu/ verde spate bloc Đ19 din str DeIünuIui nr. 11:
-1 ex. Prunus spjcorcoduş) O=2Ocm h=5m, uscat 1 O0% (conlorm foto anexatâ).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2ir. de telefon 021/252.77.89, int.

224), pentru arborii situaţi pe domeniul public şi prin grija administratorului Iegai aI terenului pentru

arborii situaţi în curtea scolü gimnaziaie, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de

acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiiior 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 spaţiilor 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 excepa eliminărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a

anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii dë

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de materiai dendrologic

tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravgherea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de speciahtate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicándu-se

sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui conform prevederflor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a B ex. arbori tineri cu

balot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie

de specie, in spaţiui verde aferent blocului, în prima perioadă optimă de plantare, în toamna anului

2018, primăvara anului 2019.
La finabzarea Iucrărilor de piantare 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 verificărH în teŕen a plantărilor

în compensare. in caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietarí are obligaţia, ca ímedfat după primirea avizu(ui să iI afişeze, in

xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaietare - 12 ex.arbori.
Defrişare - 3 ex., din care 2 ex. sunt uścäte 100%.

D!RFSmREXECUTJV,
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CATRE,
ADMIN1STRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari -

Str. Sergent Dumitru Dardiac nr.5, Sector 2 - r

/

Referitor Ia adresa dvs., nr.16188/2009.2018, înregistrată la P.M.B cu
nr.1664723/27.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9631.2/28.09.2018, prin care

-) transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Dumitru Dardiac nr.5, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, 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 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:
Curte interioară - str. Sergent Dumitru Dardiac nr.5:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate spre acoperişul imob ilului, Ia
următoarele specii de arbori:

-5 ex. SophQra japonica (salcâm japonez) O=30-4Ocm h=8-1?m;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=20-3Ocm h=8-12m.

Faţă intrare — Iateral dreapta - domeniul public:
-3 ex. Tilia sp. (tei) O=30-4Ocm h=12-14m — reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilorînclinate spre aleea de trecere;
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=2Ocm h=8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate spre faţada biocului din str.sergent Dumitru Dardiac nr.5.
Spaţiui verde spate — domeniul pubhc:

Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate spre acoperişul imob ilului, Ia
următoarele specii de arbori:

-4 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=20-45cm h=8-12m;
r -1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Bm. -

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorúlui Iegal aI terenului pe caře
se află arborH din curtea imobilului şi prin grija A.O.P. Sector 2 (nr de telefon
021/252.77.89, int. 224), pentru arborn situaţi pe domeniul public, conform art.6 pct. 6,
Anexa 1 din H.C.G.M B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţnlor verzi de pe tentoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arbonlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biďugic al tcestor (cu expţia eiminări ramurHor uscate şi frânLe, opEíaţiune ce se poate
executa în orice perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu blocacăile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur şi a reţelelor aeriene. -
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurflor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriIo, 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 aviż are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 16 ex. arborL
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PRIMĂRIA MUNIÇIPIULUI BUCUREŞTI il :;2;
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Nr.9632.311664721ĺ 29. tv :.úó
CĂTRE,

ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr..44, Sector 2

Spre ştiinţă;
- Asociaţiei de proprietari -

-

Str. Baiculuš nr.83, bl.81, sc.1 şi sc.2, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16188/20.O9.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664721/27.09.2018 şi a Direcţia de Mediu cu nr.9632.3/28.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra ęrboriior situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui 81 din

O str. Baicului nr.83, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
24.10.2018, s-a inventańat următorui 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 sc. 1:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=18m - ťeducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitărU producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele-avâhd coronamentul de mari dimensiuni cu
ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde faţă bloc, sa2:

• -1 ex. Populus sp. (pldp) O=5Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerü de pagube materiaie sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentu de mari dimensiuni cu
ramuri úscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţŕul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m — reducerea cu cca.1,5m din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului;

-1 ex. Salix tortuosa (salcie creaţă) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/2 din volúmui
-

. coronamentului şi eliminarea ramuriloruscate, în vederea evitării producerH de pagube
— materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de• -ramuri, în condiţii meteo

nefavorabiie .--- -

Spaţ/ui verde faţă bloc — /ateral stânga, parcare amenajată:
-3 ex. Salix sp. (salcie) •O=25-3Ocm h=8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producërii de pgube
materiale śau accidente prin frânger3a şi prăbuşirea detamuri, în condiţii meteo

nefavorabile.

Spaţiul verde spale bloc: -

-1 ex. SaIixso. (sälcie) O=35cm h=12m — reducerea cu 1J2 din Iungimea ramur'Ior
înclirate accntuat spre parcarea auto i eiiminarea ramuriłor uscate.

. . . —•

Dsfrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bioc, sc.2:

-1 ex. Salix tortosa (salcie creaţă) O=2Ocm h=Sm, uscat 1 O0% conform foto anexată).
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Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=35cm h=7m, prezintă scorbură la baza twnchiului, Iipsă

ritidom pe cca.h 2m, în declin biologic (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentrua nu bloca căile de acces,

Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
-

- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Mexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele d protecţie a spaţiilor verzi de pe teritöriul Municipiului

Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu Il
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă á anului);

- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor eféctua pentru evitarea producerh de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necęsare plantării de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul (egal a( 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 7
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de Iantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren

a plantărilor in 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 avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Toaletare - 8 ex.arbori.
Defrişare - 2 ex., din care I ex, este uscat WO%.

!ntocmit: In p ricopi An!soaraiZsjni, ‚np
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PRIMĂRIA MUMCIPIULUJ BUCUREŞTI
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Nr.963511664732! 29.f''1fl -

CATRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULÜI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Đna
Str. ‚ Sectorr2,

Referitor Ia adresa dvs., nr.16188/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664732/27.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.9635/28.09.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului dšn str. Frederich
Chopin nr.44, vă comunicăm că ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a

C inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nŕ.
24/2007, privind regIementara şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completărHe ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe ieritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bĺoc:

-1 ex. Tiiia sp. (tei) O=45cm h=14m, prezintă o scorbură pe trunchi, - reducerea cu
1/2 din volumu) coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii
de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie i a ramuriior înclinate accentuat spre faţada blocului cu 1,12 din Iungime.

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-3Ocm h=11-12m- reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocuiui i eliminarea ramurilor uscate,

-1 ex. Prunus sp. (corcodus) O=2Ocm h=4m- reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocuiui i eflminarea ramurilor uscate,
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiuĺ verde faţă bloc — Iateral dreapta:

O -1 ex. Çerasus vulgare (vişin) trunchi fără coronament O=lScm h=2m, uscat 100%
conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
• 021/252.77.89, int. 224), 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 ă spaţfllor verżi de pe teritoriui Municipiuluj
Bucureşti, in perioada de repaus. vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echiiibrui biologic al acestora (cu excepţia eflmínării ramuriior uscate şi frânte,
operaţiLlne ce se poate exećuta în orice perioadă a anului);

- defriarea i extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor necesare plantării de rnaterial
dendrologic tânăr.

-

Precizăm că administratorui Iegai ai terenuiui este răspunzător de supravëúherea
execuţiei iucrăriior, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de speciafltate privind execuţia toaietărilor şi
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defrişărilor, în caz contrar apUcându-se sancţiuni conform arŁ 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ja

H.C.G.M.B. nr. 304/2009. - -

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.

arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blócului, în prima

‘perioadă optimă deplantarë, în toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

La finali2area lucrăńtół de plantare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl F.M.B.in vederea veńflcării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 dip aceIaşi act

normativ.
Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, la

avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentrü înştünţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterH.
Toaletare - 4 ex.arbori
Defrişare - 1 ex., uscat 100%.

- -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
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- CĂTRE,

ADMINJSTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
- Şos. Electronicii nr.44, Sectoŕ2

Spre ştiintă:
-

-

-DI
Şos.

- Sector2,
- Asociaţiei de proprietari
Şos. Pantelimon nr.256, bI.53, scB, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16194/20.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1664777127.09.2018 şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr.9640/2&09..2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de speciafllate
pentru intervenţia asupra a 2ex. arbori situate în parcarea din spatele blocului 53 din şos.
Pantelimon nr.256, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
07.11.2018, 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 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 spate bloc, sc.B:

-1 ex. Populus sp. (plop) O35cm h'=lOm, Iipsă ritidom - reducerea cu 1/2 din
volumul coronamentului în vederea evitărU 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.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată

-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=8-9m, uscate 1 00%, pericol de
prăbuşire (conform foto a.nexată).
Spaţiuĺ verde spate bloc, sc.B:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=4Scm h=14m, în declin bilologic, lisă ritidom h-lm,
pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc, sc. C:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=Bm, prezintă, Iipsă ritidom h-1 ‚5m ‚în declin
biologic, pericoi de prăbuire(conform foto anexată).
Spaţiul verde spate bÍo sc.D:

• -f ex. Fopulus sp. (plop) O=3Ocm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului
lipsă ritidom h-1 ‚5m, în declin biologic, (conform foto anexată).

• Lucrările avizate se- vor e<ecuta prin grija A;D.F. Sector 2 ;(nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

L Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelęlor aeriene, astfel:

-toatarea se va executj confc;rn arŁC pct, C din Anexa 1 a H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi -de pe -teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

„rH I
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afeclat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor usçate şi fränte,

operaţíune ce se poate executa în orice perioadă a änului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal al teręnului este răspunzător de súpra vegherea

execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologkei de speciafltate pńvind exęcuţia toaletărilor şi

defrişărilor, in caz contrar aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct B din Anexa nr. 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009. -.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 20

ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

corespunzătoare acestuia ín funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, în prima

perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 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 Íocatarilor.

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

Toaletare - 1 ex., arbore;
Defrişare - 5 ex., arbori din care 2ex. uscate 100%.

4IREcT0R EXECUTIV,
$1 c4wlpriana POPA

I Intocmit: Insp Pricopi Anişoara -

-ľ

Aed: PA./3 ex.20112Ô18 -

—prezenlul aviz atost postaĺ pe site- uI PMB. -

ht p r r pmb m rstiţuţ prmanaľdirej ‘dirnctia mediţilavize arbon In çonsuflareiavize a,tnn n ccnsuilare pFp re data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cad poştal 050013, sector 5, Bucureşli, Ramăna



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLtC SECTOR 2

Şos. Electronîcii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- Asociaţiei de proprietari -

Aleea Pantelimon nr.19, bl.10, Sector2

Referitor Ia adresa dvs. nr.16476/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1665707/O1.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9713.1/02.10.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 10 din
aleea Pantelimon nr.19, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
07.11.2018, 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 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 bĺoc:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=45cm h=lQm;
-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O=lQcm h=3m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii ďe pagube
materiale sau accidente- -‘prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile şi a ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului cu 1J2 din Iungime.
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=16m - 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.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=5m — reducerea tu 1/2 din
Iungimea ramurilörînclinale accentuat spre faţada biocului.

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamdntelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evităńi producerii de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii řneteo nefavorabile, Ia următoarele specü dearbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=6m, inclusiv eliminarea şarpantekisóate
1 00% de Ia punctul de inserţie cu trunchiul;

-1 ex. Morus sp. (dud) O=35cm h=lOm.
Defrisarea si extranerea rdăcinilor:

• Spaţ,uI verde ŕaţă bioc — Iateral dreapta:
-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=lBm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,

lipsă ritidom, în declin biologic, (conform foto anexată)
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Łucrările avizate se vor executa prin griia A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacúându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării 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-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţiâ eliminării ramurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate execúta în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăi

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supra vegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi apersoanelor 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 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

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

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 teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 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 la data emiterii.
Toaletare - 7 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore în decĺin biologic

2ü;

fled: PAJ3 ex.2011.2018
— prezsntul aviz afost postal pe sde- ul PMB.
hItn:Uyvumbr&insţitutä!ońmańajdireçi!!directia meiWavize a,bod

iiI

JRECTOR EXECUTIV,
-Mariana POPA D

- a —

Întocmit: In p. Prkópi An!şoara

in consultareiavize arbvń in consullarpphp, ne data
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Viri'i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1lť7%..:.::;
Direcţia de Mediu

PQMAN[IA
—

I9It3OTS tkÁrq.M UPQEUN*

—
——

Nr.993811667729j U 4
CÁTRE,

ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre şt]inţă: -.

-Dna
Str. ‚ Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Brebu nr.4, bI. T1 1, Sector 2

Q
Referitor Ia adresa d-nei ‚ înreistrată Ia P.M.B cu

nr.1667729/08.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9938/Q9.1Q.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde
aferent blocului T1 1 din str. Brebu nr.4, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

. intraviIaruI Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc - Iateraĺ dreapta (Punct Electric):

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specn de arbori:

-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=8-1 Om;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm.

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurrlor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcäm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1r2m.

- Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaŞuI verde spate bĺoc:

— -1 ex. trunchi, fărďcoronament O=2Ocm h=2m, uscat 100% (conforrń foto anexată).
• -

- Lucrările avizate - se vor executa prin grija A D.P. Sector 2 (nr. de teleton
021/25277.89, int. 224), evacuâhdu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

- -.
- Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteler sau a deteriorărn construcţnlor din jur şi a

raţelelor aenene, astfel
-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 IaH.CGM.B. nr.

304/2009 orivind Normele de protecţie a spaţulor verzi dápe teritoriul Municipiului
BUGJÍ&Sti, 7n pericJia de apaus vegetav a arborilor (rimăvara-toanna), penLru a nu fi

[. afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
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-igienizarea zonei se va executa cât mai curánd, în vederea asigurărü unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas;

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitďrea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiiior necesare plantării de malerial
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defńşărBor, în cai contrar aplicându-se sancţiun conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la
H.C.0M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborëlui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligaţia dea anunţaDhecţia 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 proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI ąfişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocätarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare - 5 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, trunchi uscat 100%;
Igienizare. -

DIRECTOR EXECUTIV,
-

/Simona-Mariana POPA
I -

Întocmit: I p. Pricopi Anişoara

-

Red: PA./3 ex20.11.2018
-

-pra2entul anzaĺost pbstat pe sile- uI PMB:- -

htlo /ěw'rv cmb rp ‚nst,tut Lonmana!dIre-t ‘d rectia mdisđavize arbon n consultarelav,ze arbon n cnnsuttar— ohp pe dta đe

1
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F1t. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
:( t:

Direcţia de Mediu
ÝąOMÂNIA

-

I9n-2DILsB1L,iiJCOSw(A

Nr.10019/1668533ĺ
29.G?8 ĆĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Seçtor 2 --

Spre ştUnţă:
- Asociaţiei de proprjetari — preşedinte dV - -

Şos. Colentina nr.22, bL9C, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui Brişan Marcel-Costel, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1668533/O9.1Q.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10019/1Q.10.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului GC din şos. Colentina nr.22, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

L1 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 — sc.A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile;
- -1 ex. Ulmus sp. (utm) O=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţda blocului;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=ll5cm h=3m reducerea cu cca.1,5m din Iungirďea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — scÁ, Ia scări:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din Iunginiea ramurilor
înclinate accentuat spre aleea de trecere.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A, coafor:

-1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O=25cm h=6m - reducerea ai 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre aleea detrecere:
Spaţiul verde faţă bloc — sc.A, Salon de coafură:

- Reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere,
la următoarele specii de arbori:

-lex Ulmussp (ulm)O=l5cmh=8m, -
--.

— -- -- -1 ex. Prunus sp:(corceduş) O=2Ocm h=9m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre faţda blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.B, în scuar

-2 ex. Frunus sp. (corcoduş) O=20-2Ecm h=6-7m - reducerea cu
ramurilorîrąclinat9 accen'uat spre scăriI blocului; a

-‚ ex P,unus sp (coroduş) a=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/di%rnngim&a
ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere,

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Scm h=Bm - reducerea cu 1/2ídin Iuňirnba
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului şi aleea de trecere.
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Spaţiul verde faţă bloc — sc.C:
-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=35cm h=lOm - reducerea cu 112 din Iungimea ramuri!or

înclinate accentuat spre aleea de trecere şi faţada biocului.
Spaţiul verde faţă bloc — saC - scuar

-3 ex.Aiianthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=9-1O-m - reducerea cu 1/3 din
volumul coronaméntelor şi eliminarea ramurilor uscate, in vederea evitădi producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, cu degajarea corpurilor de iluminat public.
Spaţiul verde spate bloc — sc.A:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea rarnurilor înclinäte accentuat spre faţada blocului şi
trotuar, Ja umiătoarele specii de arbori:

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=30-35cm h=1O-12m;
-1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=2Qcm t'Brn;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, in
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frârigereä şi prăbuşirea
de ramuri, mn condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez), tritulpinalh=1 2m;
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=4m — reducerea ramuriior.mn vederea degajării

corpurilor de iluminat public.
Spaţiul verde spate bloc — sc.B:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre faţada blocului, Ia
următoarele specfl de arbori:

-1 ex. TiIia sp. (tei) O=3Ocm h=8m;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m;
-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez), bitulpinal h=Sm;

1' -1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=lOcm h=3m - educerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar;

-1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez)
Spaţiul verde spate bloc — sc.C:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-25cm h=6-8m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţda blocului;

-1 ex. U(mus sp. (ulm) O=2Ocm h=4m - reducerea ramurUor în vederea degajarea
corpurilor de ilurninat public;

-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=5Ocm h=12m inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri
în vederea ridicării coronamentului.
Igienizare: - -

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din speciile Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-Scm şi h=1-2m.
Tuns gard viu: -

-51 mI Ligustrum sp.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţăbloc — sc.A:

-ĺ ex. Ulmus sp(ulm) O=lScm h=6m, situat Ia o distanţă de cca.3Ocm faţă de
fundäţia bloculu] (confórm foto anexată).
Spaţiul verde faţă blod— scA, la scări:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conĺorm foto anexată). - -

Sp-'tiul vede faţă bfoc— 52.8, înscuar:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Bm, uscat 100%, pąricol de prăbuşíre (conform

foto anexată); -

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=l7cm h=3m, în declin biologic avansat, fără
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aspect decorativ (conform foto anexată).
LucrăriIe avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţeielor aeriene, astfel:

-

-toaletarea se•va executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 la 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 (primăvara-toamna), pentru a nu Fi
afectat echiiibrul biotogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurflor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-

-- igienizareä se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos
pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

- tuns gard viu — se va efectua odată cu Iucrăńle de toäletare/defrişare.
- defrişarea şi é*tragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfl)or 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaIetărilor şi
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 14 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform 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 verificărfl in teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni cort art.4 din aceIaşi 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.

-I Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaĺetare — 33 ex., arbori;
Defrişare - 4 ex., arborĄ din care 2 ex. sunt uscate 100%;
Igienizare: -

Tuns gard viu.

dRECTO&fXW?JLTIV,
/ . --Simona qpna - -A

-

-

-

.. .. - Întocmit: Insp Pçicopi Anişoara
-

- -

jţ
-

Red: P413 ex19.1l.2018 - - -
- -

— prezentul aviz afasl postat pe site- iiI PMB.
httn:IIyrvw.Ďmb.roflnstilutiilprimariaIdirsctii!directia mediufavizé arboh in consultareţavize arboń in consoltare.nhn. pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;:‘;..:.:.

Direcţia de Mediu
- POMANIA

29. 21 -

-

-

Nr. 10123/1669316/
-

CĂTRE,
- Đi

Str. ‚Sector2 -

Referitor Ia adresa dvs., înreQistrată la P.M.B cu nr1669316i11ićĹ2018şi Ia Dirćjia
de Mediu cu nr.10123/12.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.5 din str. Ilarie Chendi,
conform Hotărârii nr . 1998, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 24.10.2018, s-a inventariat următorul mateńal 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

Q
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr.5:

-1 ex. Morus sp. (dud), bitulpinal h=lOm, Iipit de gardul imobilului de Ia nr.3, situat
în apropierea conductei de gaze, prezintă o tulpină uscată 100% (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teriforiul
Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prev.enire a accidentelor sau a deteriorărU construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

Precizăm că 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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediu]ui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului mai sus menţionat
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019, potrivit

• Angajamentuiui de plantare nr10123/1/19.11.2018.
La finalizaréa 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 verificărH în teren
a plantărilor În compensar&. ln caz contrar se vór aplica sancţiuni conf.-ad.4 din aceIaşi act

• normativ. — -

— Preźentuj aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişşj'ťarbore.

DIRECP$h EXEČQZIV,
Simor"%% PÓPA

Intocmit: Inpp. Rricopi Anîşoara
Red: PA./3 ex12011ć1018 JJ' J
— prezenlul aviz afost postat pe sile- uI PMD. J/lfi
hhp:/Iww'v pmb.roiinsţitutíiţpńmahaidirecliiidirectia mediWavize artoń in consultare/avize arbod in consuItaM.ph. pe Q'de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu -
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-
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Nr 10124/16692011 29 ‘: 1L -
—

- CĂTRE,
ADMINISTRAŢJA DOMENHJLUIPUBLICSECTQR2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştUnţă:
-DI

- -

Str. ‚ Sector 2, -

Referitor ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1669201

O
/110.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10124/12.10.2018, prin care transmiteţi spre
soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiui verde aferent biocului B din str. Gioacchino
Rossini nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, s-a
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanui iocafltăţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.MB. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=55cm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eiiminarea ramuriior uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frăngeteä şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavörabile şi eliminarea
drajonilor de Ia baza trunchiuiui.
Spaţiul verde spate bloc: -

-3 ex. Populus sp. (plop) O=50-Socni h=16-lBm - reducerea cu 1/2 din voiumul
coronamenteior în vederea evitării producerii de pagube materiaie sau accidente pîin

Q frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frănte, iar specia Populus avânçl Iemnul de esenţă moale.
Defrişarea şi extragerea răđăciniior:
Spaţiul verde faţă bĺoc, sc.A: -

- -1 ex. Ulmus sp. (uim) O=2Ocm h=6m, uscat 100% (confo foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Popuius sp. (plop)truhëhi fără coronamnt O=4Ocm h=5m, uscat 100%
(conform foto anexată). - --

Lucrările avizate se vor executa prin grija &D.P. Sector 2 jnr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces,
liiându-se măsuri de prevehire a accidentelor sau a deteriorării con5trucţUlor din jur şi a

-; reţelelor aeriene, astfel:
- toaiearea sa vá éxenuta conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la HC.G.MB. nr

3Ü4/2009 privind Normtie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echihbrul bioiogic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

Bd. Regina Eižsabeta nr 47, cod poştal O51 3, sedor 5, Bucureşti, Románia IľariI



-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţüloť nécesare plántării de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetai, În compensarea arborilor uscaţi. avizaţi pentru
defńşare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de. pământ cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, in toamna anului 2018, primăvara anului 2019.

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 teren
a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Petentul are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie, Ia J
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 4 ex. arborL
Defrişare - 2 ex., uscate 100%.

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara

Jĺ

Red: PAJS ex19.1l2018
— prezenlul aviz arost pcsIat pD sIe- uI FMB.
ht pJđw.rv nmb m ‚n 1uI onmanajdirocl, direcl'a jtav,ze arbon In canstĂlar&avize aibon m ccnąu I rhn r data da

POPA
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Direcţia de Mediu

•

• ROMANIA
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CĂTRE,
Metalurgica S.A.

Şos. Iancului nr.46-48, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1194/12.10.2108, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1669755/12210.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10194/15.10.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea
imobilului cu nr.46-48 din şos. Iancului, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren,
în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrolQgic 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.304/2009C) privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr.46-48 (spre str. Baican Ion):

-3 ex. Morus sp. (dud) O=25-3Scm h=10-llm, Iipite de gardul dinspre stradă -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vëderea
evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frngerea şi prăbuşirea de rämuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care
se află arborii, 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 eliminărU ramurilor uscaťe şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accideptelor saU a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţëlelor
aeriene.

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 eecuţie 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.
Toafetare — 3 ex., arbori.

—5' — — — —

DIRECTO UTIV, -

A1m09ś1g

/ J%fşIJTiÂ ))
Întocmit Insp Pricopî Anişoara

‚9 I
ĺ

Red: P.AJ3 ex.120.112018
— prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
-

POMANIA
- l9IĄ-1S

--

- -

_______

Nr. 10627116739911 29,ŕ1 LUh •-

-r -

- CĂTRE,
-

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 Z,. -

- Şos. Electronicii nr.44, Sector2 - -

Spre ştflnţă;
-DI

-

-

Str. - - Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1673991/25.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10627/26.10.2018, phn care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. Sfântul Petru Tei nr.32A, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de
14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu

O 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:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nr.32A:

-2 ex. Ţilia sp. (tei) O=35-55cm h=11-12m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează acoperiuI imobilului, reţelele aeriene stradale, un exempalr din cele
două necesită eliminarea şarpantei, care prezintă scorbură, de Ia punctul de inserţie cu
trunchiul.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în perioada de
repaus vegetativ ä arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţta eţiminării ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiej Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieriíor, în caz contrar aplicându-se

-

- sancţiuni conform art. 6, pct 8 çlin Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Prezentúlâć'iz are terrŕen de valabilitate 2 ani de la data emţterii.
Toaletare—2ex., arbort

-

- ń#cwIut&,
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htlp:JĄvww.pmb.roľinsiilutiiĺprimadaidireçtiiidirectia mediulavize a,boń in consultare/avize arboh in ccnsul re.php. pe data de

IľđI flBd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O513, sedor5, Ducureşti, Romănia



o



PRIMĂRIA MUNIPIULUI BUCUREŞTI

Oirecţia de Mediu

29. MtîŮh

CĂ TREJ
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

(Plantaţie de aliniament - str. Johannes Kepĺer nr.43, Sector 2)
Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1676549/01.11.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr.10828/02.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat in aliniamentul din str. Johannes Kepler nr.43, vă comunicăm că
Ia veriticareá efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, 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 completările ulterioare,
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aIiniment din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantafie de aliniament — imobil cu nr.43:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, în declin
biologic,pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa în regim de urgenţă, prin
grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucpreşti,
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 şi creându-se condiţiile
necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului confărm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă liberă in urma defrişărh iar 5 ex. arbori in alte zone
deficitare in vegetaţie din seçtor, in prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019,
toamna anului 2019

La finalizareaIucrărilor de plaňtare conform a.9 alin.5 din H.C.&M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anuhţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verifiçării în teren a plantărilor

- în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act norňîativ. -

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişayaes., arbore în decĺŕn bioîogic.

Întocmit: In Ppicop! işoara
Red: P.AJS et/1911.2O& ‘-łJA ir A —
— prezentul aviz aiast puslat pe siie- ui PMB. V “‘-1 ‘<ţ,'f
http ffvrnw pmb rorinstiţuti.IpnmanaJd,recti,id;rectţa medruţavize arbon ‚n consultare/av,ze arbon n cunsuitare nW pe daia de
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(Plantaţie de aĺiniament - şos. Ştefan ceI Mare porţiunea cuprinsă între sti. Vütorului
intersecţie cu Calea Moşflor Sectorul 2) -

Referitor Ia adresa dvs., nr.15686/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.15â599.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.8908.4/12.09.2018, prin care

Q
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
spciaIitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în plantaţia de alinlament din şos.
Ştefan ceI Mare porţiunea cuprinsă între str Viitorului intersecţie cu Calea Moşilor, vă
comunicăm că, Ia verificarea efectuată pe teren, in data de 07.11.2018, 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 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:
Plantaţie de aliniament — şos. Ştefan ceI Mare între str. Vätorului intersecţie cu calea
MoşiIor:
Numere pare:

Arborii prezintă coronamente de mari dimensiuni1 necesită reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate şi frânte, în vederea evitării

producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în

condiţii meteo nefavorabile, afectează trouawl carosabilul şi reţelele aeriene stradale:
-2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-sOcm h=8-lOm;
-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h=7-lOm;
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=8-9m;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=25-35cm h=8-lOm, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri

în vederea ridicărü coronamentelor; - - -

- Reducerearamuriloŕ, înclinate accentuat spre trotuar i carosabil cu
Ia următoarele specn de arbon -

- -1 ex Fraxinu&sp. (frasin) O=2Ocm h=5m,
-1 ex. Quercus sp. (stejar) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=6m;
-1 ex. U!mus sp. (ulm) O=2Ocm h=6m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în

vederea ridicărfl coronamentului; -

ex. Populus sp. (plop), bitulpinal h=16m, prezintă o tulpină uscată, eliminarea

acest&a-de I baza runchiuui, coiďorinfclo ąneÁată i reduceea cu 1/2 din volumul

coronamentului în vederea evitării prodůcerii de pagube matëriale sau accidenté prih

frângerea si prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu

ramuri uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

t
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.&.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus veyetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biotogic aI
acestora (cű excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte, operáţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru anu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene. -- . -

Precizăm că adriîińistratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranja bunurilor şi a persoanelor în zona operajiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a täiehlor, 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 în aliniamentul cu numere impare nu există arbori care să necesite
Iucrări de întreţinere.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterU.
Toaĺetare — 14 ex., arborL

DIRECTOR EXECUTIV,
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Referitor Ia adresa dvs., nr.15440/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1663913/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9568/27.09.2018, prin care tránsmiteţi
spre .soluţionare cererea d-nei privind emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din b-dul Ghica Tei nr.50, vă comunicăm
că Ia verificarea eîectuată pe teren, în data de 07.11.2018, 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
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
Ve,rzj de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament- imobfl cu nr.50:

-1 ex. Tilia sp.(tei) O=3Ocm h=12m- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerfl de pagube materialë sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224)1 conform art.6 pćt. 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 da
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic äI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune çe se poate executa în
orice perioadă a anuIui) evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

o Iuându-se măsuri de revenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Frecizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei [ucrărilor, siguranţa-bunurilâr.şi a persoanelor în zooa operaţiuńilor, respectarea

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.,arbore.

Red PA/3ex221I2O18 - ——

— prezentul av,z &ost postat ätsiţeI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI lţ'..::...
Direcţia de Mediu

POMANIA
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flf nrn CĂTRE, eUL4. L4LL DIí
- Str. bector2

Spre ştiinţă: -

- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Releritor Ia adresa dvs., înregistratä Ia P.M.B cu nr.1664067/26.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr.9572/27.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbor.elui
situat în curtea imobilului cu nr. 20 din str. Ricinului, conform Hotărârii Definitive cu - - - vă
comunicăm că, Ia verificarea .etectuată pe teren, in data de 31.10.2016, s-a inventariat urmatorui rnawiaI.
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind raglementarea 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:

- Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr.20:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=S5cm h=lOm, Iipit de gardul imobilului de Ia nr.18, prezintă scorbură Ia
baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Fată imobfl - în trotuar:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=SOcm h=lOm, Iipit de gardul imobilului de Ia nr.20, prezintă scorburi pe
trunchi, pericol de prăbuşire (conform toto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborele şi přin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), pentru
arborele situat pe domeniul public, conlorm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucúreşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de adces, 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 avizului şi a tehnologiei de
specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa
nr. 1 IąH.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, in
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, dvs., aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie in
curtea imobilului cu nr.20, potrivit Angajamentului de plantare nr.957211/13.11.2018, i A.D.P. sectorul 2, are
obligaţia plantării a 6 ex. arbori în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art 9 alin 5 din I-l c o M B'nr 3Ő4/20Q9 aveţi obligaţia de
a anuňţa Direcţia de Medii+ din caďrtl P41 in vederea verificăni in teren
‚a plantărilor in compensare. In cazcontrarše-vor aplica sancţiuni-conf. art.4Vđin acelaşi actnormativ.

- - Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Defrişare — 2 ex. arbori în decĺin biologic.

DJRECTQW!M*
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CĂTRE; -

ADMINISTRAŢIA DÓMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicii nr44, Sector 2 -

Spre ştiinţă;
-Đna
Stí. Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1666919/04.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9885/05.1O.2018, prin care solicită
emiterea avizuiui de speciaHtate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi pe aleea de
trecere din spatele blocului C2 din str. Dumitru Marinescu spre str. Constantin Tănase, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din iritravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiufui Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde aterent blocului C2- spate (Aleie de trecere din str. Dumitru Marinescu nr. 1A
spre str Constantin Tănase:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerh. de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu
ramurí uscaie şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale;

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acersp. (arţar) O=25cm h=lOm;
-8 ex. Gleditśhia sp. (glădiţă) O=25-35cm h=8-1 1 m;
-1 ex. Tilia.sp. (tei) O=55cm h=12m;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre aleea de trecere,

următoarele specfl dë arbori:
-1 ex. Maclura sp. (poocaI fals) D=6Ocm h=18m; -. --- -

-2 ex. Quercus sp. (stejar) O=40-5Ocm h=12-14m, încflnate spre aleea de trecere.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde aferent blocului C2- spate (Aleie de trecere dih str. Dumitru Marinesču nr 1A
spre str Constantin Tănase: -

-1 ex. Ulmus sp. (ulni) O=2Ocm h=Sm, Iipit de gardul imobiiuiui vecin, prezintă
scorbură pe trunchi,în declin biologic avansat, pericol de prăbuire (conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m, prezintă scorburi pe trunchi, fără aspect
derorativ, rericol r'e prăb"sire (cenform fto anexată).

Lucärile avizate se vor executa prin grija. A.D.P. Sector 2_(nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Juându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

l4I

Nr.988511 666919!
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-tďaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privh-id Normele de proteçţie a spaţfllor verzi .de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pehtru a nu fi
afectat echilibruľbiologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului); - -

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare• plantării de material
dendrologic tänăr.. -

Precizăm că administratorul- iegal at terenului este răspunzător de supraveglieręa
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, in caz contrar aplicändu-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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în cőrńpensarea arborilor aviząţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, În spaţiul verde aferent blocului C2, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 20-18, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de pIanare conform art9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de wanuhţa Direcţia de Mediu din cadruî P.M.B, în vederea verificării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuńi conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare - 14 ex., arbori;
Defrŕşare - 2 ex., arbori în declin bflogic

-. Întocmît: I9$jO. Pricopi Anişoara

Red:P.Aj3 ex.22112018
— prezentul aviz ato&I poslat pe site- uI PMB.
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- Asociaţiei de proprietari “Concordia"
Şos. Pantelimon nr.309, bl.8, Sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari « Concordia »‚ nr.194/01.10.2018

înregistrată Ia P.M.B cu nr1667654/05.1O.2018 şi la Direcţia de Mediu cu

nr9921108.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 8 din şos. Pantelimon nr.309, vă

comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, În data de 07.11.2018, s-a inventariat

O
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 pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde

-1 ex.
coronamentului
materiale sau
nefavorabile;

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului, la

următoarele specii dearbori:
-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=20-25cm h=5-6m, inclusiv reducerea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar cu 3/2 din lungime;.
-1 ex. Thuja sp. (tuia) 0=1 Qcm h=4m;

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

O vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavărabite, Ia următoarele specii daarbori:

-1 ex. Tilia šp. (tei) 0=3Ocm h=i 2m;
-1 ex. Morus sp. (dud) O=30cmh=12rn; i

-1 tufă Ligustrum sp: - reduőďreă ramurilör În ederia degajării semnelor de

circulaţie.
Spaţiul verde spate bloc, sc.C:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 0=3Ocm h=lOm;
- -i ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=lOm. - .

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpauI verde faţă bloc, sc.A — Iateral stânga:

-2ex. Abies sp. (brad) O=8-lOcm h-2-3m, uscate 100% (conform foto anexată);

-1 ex. Rnus sp. (pin) O=lOcm ;i=2m uscat 100% (cďnorm fotö anëxată);

Spaţiul verde spate bloc, sc.B:
? - -

-1 ex. Tilia sp. (tei) 0=25cm h=6m, înclinat 25° spre carosabil, pericol. de prăbuire

(conform foto anexată). —

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.9921/1667654í ti1, am
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
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spate bloc, sc.A:
Gleditsia sp. (glădiţă) 0=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube

accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
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Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teeIon
- 021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfei:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 diń Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor vęrżi de pe mritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărn ramurilor uscate şi f rânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuIűD;

- -defdşarea şi extmgerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de materlal
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supra vegherea
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 conrm art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. hr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 9
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în prirnăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conforn 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.

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 - 9 ex. arbori $ o tufă de Ligustrum. -

Deĺrişare - 4 ex. arbori, din care 3 ex. sunt uscate 100%.

-

- Întocm!t: Ins . rjcopi Anişoara

--

Red: P.AJ3 ex.22.ll2018
-

— prezentul aviz afost pcsIat pe site- uI PMB.
htp /Ann, pmb rcRnstitutiiIpnmanWdirectii'direcra mediuiaviza arbon n cansulţare/auI2n arbon n consultare php pe data do

DIRECTQR EXECUTIV,
Simona-ľylariana POPA
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Direcţia de Mediu ::.

POMANIA
- - . . -

- 1g1g201s ĺsAt3Q;w ikPEUMÁ

Nr.9g37, 988611667723, 166686

CĂTRE,
ADMJN1STRAŢIA ĐOMENJULUI PUBLJC SECTOR 2 -.

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2 —

Spre- ştiintă:
-Dna -‘i'-t.-.-.

Str . Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Elev Ştefan Ştefănescu nr.15, bI.452, Sector 2

Referitor ia adreseie d-nei ‚“
.‚ înregistrate ia RM.B cu

nr.1667723/08.10.2018, 1666869/04.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.9937/fl9.10.2018,

O 9886/05.10.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi În spaţiul verde aferent blocului 452 din str.EIev Ştefan Ştefănescu
nr.15, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a
inventariat următQrul material dendrologic pentru caťe, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul MunicipiuluiBucureşti, avizăm:
Toaletare:
Pĺantaţie de &iniament - spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, În
vederea evitării producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirëa
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm.
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Pinus sp. (ulm) O=15-2Ocm h=4-6m, eliminarea ramurilor uscate de Ia baza
coronamentelor;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=35cm h=lOm.

O -2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=5-6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului;

-1 ex. Syringa vulgáris (Iiliac), tufă — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care
afectează faţada blocului;

• Spaţiul verde faţă bioc — IaieraI stânga:
-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-35cm h=1 1-1 2m. -

Spaţiui vęrde spate bloc: -

-2 ox. Acer sp. (arţar) O=30-35cm h=11-12m, din carei ex, arbore este situat Ia o
distanţă de cca.lm faţă de fundaţia blocului. -

Spaţiul verde spate bioc — spre trotuar
-

J - -

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori: - - -

-: ex. Runus sp. (corccduş) O=i0-lScm h=2-4m; -

‘:- - ‘-r ‘--:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=lOcm h=3m; -

-2 ex. Cornus mas (sânger) O=20-2Scm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea

-. ramurilor înclinate accentuat spre trotuar

Pd Pnnn PIiçhpt nr dl nnd ryiçtI flĘfll çprlnr 5 Rijniiresi Rcmânia - I i I I



-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m;
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=30cm h=lOm.

lgienizare;
-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de lăstari din speciile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu O=1-3cm şi h=1-2m.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc: -

-i ex. Cerasus vulgare (vişin) O=l5cm h=3m, uscat 100% (conform foto anexată);
-2 ex. Prunus sp. (corcodüş) O=10-l2cm h=2-3m, răsărite spontan. situate Ia o

distanţă de cca.3Ocm faţă de fundaţia blocului, (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accWentelor sau a deteriorării 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 proťecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-igienizarea se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos
pentu cetăţeni şi a condiţiilor optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas;

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunźătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finaIiarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia dea anunţa Direčţia 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xěrocoiie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentwînştHnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 18 ex., arbori $ o tufă de Iiliac.
Defrişare

-
3 ex. arbori, din care. 1 ex. arbprą este ţjscat 100%

Igienizare -

-

- I%tA 7,1 .
DI, rTÝwEECUTJV

%n$qąariÁa POPA

lritcicmit: Ins.Prkoi Anişoara

Red: P.A13 ex.22.11.2018 - -

- )
— prezentul aviz aĺosl postal pe site- ul FMB. 1ľ1—hltpifwww.pmbrojinsliţuţii/pńmaria/directii/đirectia mediuĺavize artod in consultar&avize a,toń in ccnsultare.oho. oe da đe

79j\flV ?
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Direcţia de Mediu
POMANIA
IOt2OIS lsÁpsÁ1opLsIMppEUNÁ

3.

Sos • Sectorul 2

Adresă de corespondentă : L -

Oraşul Pantelimon, - -

Judeju! iIfov —

(Curie imobfl os. Fabrica de Giucoză nr. 5, Sector 2) -.

Referito(la adresa dvs., îń(eistrată Ia F.M.B cu nr.1668696/10.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.1 0059/11.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.5 din şos, Fabrica de Glucoză, conform Contractülui
de Vânzare - Cumpărare nr. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic entru 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 Municipiutui Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobil cu nr.5:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Scm h=lOm, Iipit de gardul imobilului vecin pe care-I afectează
(conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor 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 acçidentelor sau a
deteriorărfl construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesa(e plantării de
material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului aduś mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot đe pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în curtea imobilului mai sus menţtonat 1(3, prima perioadă optimăde plantare, în

- printăvara anului 2019, toamna anului 2019, pötrMt Angajamentului de plantare nr.10059/1/
0&11.2018.

La finalizarea Iucrăriloť de plantare ďonform art.9 alín.5 din H.C:6M.B. nr. 304/2009, aveţi
obhaţia de äanunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M;B.în vsdęrëaverificării în tereh & plantărilor
în compensare, In caz contrar sesor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normatĺv

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 anide Ia data emiterĺi.

Nr. 10059/1668696/ n
U4, uL L4J

Đ-nei
CĂTRE.

.

Defrişare — i ex., arbore.
DJRECTOP,igÜ(,
Simona-A'%flan EOP*'\ --

-

..Întocmit Pricopi Anişoara

Rod:P.AJ3exJ28.II.2018 13' ć ĺ —

— prezentul áviz afast paMai pë site-uI PMB.
- t_ -

htlp-.//wwwpmbrc/instilutLi/pńňiätiáidirectii/directia mediu/aize arbod in consultare/avize arboń in consulţarephp. ne daia - -
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PRIMĂRIA MUNIC1F'IULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu • •.

ROMAN IA
Igla-2nI8 SÁBÄO5IM 1MPOEUIłÁ

flj nrn nş.. - -
Nr.1033711671426/ UL+. ULĘ

CĂTRE,
ADMŻNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIĆ SËCTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2 - -

Spre stüntă:
-01
Str. Sector 2,

Referitor Ia adresa d-Iui, ‚ înregistrată-ia P.M.B cu nr.1671426/17.10.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.10337/18.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în vecinătatea imobilului cu nr.139A din str. Barbu
Văcărescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, 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
completările ulterioare şi H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritorjul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare: . . --

Arbori situaţi în vecinătatea imobfluĺui cu nr. 139A faţă- Iateraĺ stânga:
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=10-3Ocm h=7-12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor

şi eliminarea ramurilQr uscate, in vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo netavorabile.
Arbori situaţi în vecinătatea imobiluĺui cu nr. 139A faţă — Iateral dreapta:

Rdducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m, afectează imobilul de Ia nr.139A;
-1 ex. Kolereuteria sp. (băşicoasă) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, format din 2 tulpini, din care una prezintă scorbură,

eliminarea acesteia de Ia punctul de inserţie cu trunchiul, iar a doua necesită reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea-şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.
224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului), evacuându-se
masa Iemnoasă pentrű ä nu bloca căile deacces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării coiistrucţiilor din jur şi a reţeléĺor aeriene. - -

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
—

—--.-— L

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 an de Ia dăta eďiiterii.
ToeÍar&— 6 ex., arbori. -

-
- DIRE% TIV, - - -

Zm -ľaA ---- - - -. . . ---.

: - . - .. - - - -

Întocmitln PicopiAnişoara 2ReP. exI28iť2o18
..

.-

-7r szentul viafosl postal ps site uI PMB
-

j Ilwvr ‚ pmbJinst,tutii/pdmanaJđ,rect,i/direct,a mediulav.ze arbnn ‚n consultareĺavize a,ton ‚n consulťare php p —
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1

Direcţia de Mediu ‘. ‘...

ROMAN IA
- - - l9IO-2OIBISAflBÁTOPIM k'VEUuÁ

Nr. 10590116738271
t4uúLd CATRE,
ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre-şthnţă: -

-Dl -- - -

Str. Sector 2,.
- Asociaţia de proprietari

Str. Grigore MoišH nr.3, bI.7, Sector 2 -

Referitorla adresa d-Iui . înregistrată Ia P.M.B cu nr.1673827/24.10.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr.10590/25A0.2'318, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 7 din str. Grigore Moisil
nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 07.11.2018, s-a inventariat
úŕrnătorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu moditicările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde faţă bloi — sc. 3

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol
de prăbuşire (conform foto anexată).

Lvcrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a 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 a deteriorării
construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţHle 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, in spaţiul verde aferent:tlocului, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara
anului 2019, toamna anului 2019. --

La -finaIizaea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.CG.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
in 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 avizíerul blocului sáu într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

PrezentyiLre termeĄ de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriş% —gbore în declin bioiogic. .

DIRECIŞŔEY4QSI%& - - -

simcnţ$ínr: tPO4
-. . . .

.

- Intocmit: Iqp. Ęncop' Anişoara
Red:P.A/3cx/2B.11t1b . -t /
— prazentul aviz afost ptatesi iiI PMB. fl
htrn-Uwwwpmb.roľinsUţutii/orrnarfa/direçlii/direçtia mediu/aviza arboh in conaultaretavize arboh in cobsu?tare. ó. fls data ds -
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t a&i - Ltj. J:
flj Direcţia de Mediu i

ROMAN IA
- leDs Ol' sApBAme,M

Nr 10626116740881 D& CI -

CĂTRĘ -‘--

D1
Str. ‚Sector2

-

Str. ‚ Sector 2

Referitor Ia adresa, dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1674088/25.1O.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10626/26.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelvi situat în curtea imobilului cu nr.16 din str.
Măgura Vulturului, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu

O Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Curte imobil cu nr. 16:

-1 ex. Acer sp (arţar) O=l7cm h=Bm, răsărit spontan, Iipit de gardul imobilului cu
nr.18, afectează acoperiuI acestuia — reducerea cu 1ĺ2 din înălţimea coronamentului, în
vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor exeďuta prin grija administratorului Iegal al terenului pe care
se află arborele, 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 exce.pţia eliminării rámurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poatë executa în
orice perioad a anului), evacuându-e masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a

o reţelelor
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 ekecuţie aJăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni tonforrn art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentu! aviz are termen de valabilitate Zani de Ia data emiterii. -

Toaletare — 1 ex., arbore. -
-

D!RECTP$kJmV,
Simo(4Mafl4h'Ŕ'CPA -

!ntocmit: in(sq. Pricopi Anişoara

Red: PA./3 ex./22.jl2018 żg 7;'

— preżentul aviz aťost postat pe sile- uL PMB,
http:Uvnns.pmbrorinsttutiJpńmadaidirecti/directia mediulavize arboń in cansultare/avize a.boń in consultarenhn, pe data de
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Referitor Ia adresa dvs., nr.11136/R/25.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1675337130.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10743/31.10.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate pentru

O intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 303 dih aleea Hobiţa nr.8,
vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2016, s-a inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzidin intravilanul Iocalităţilor, cu modificărilő şi
completările ulterioare şi H.CG.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Prunus armeniaca (cais) Q=SOcm h=6m — prezintă ti-éimea superioară a
coronamentului uscată, eliminarea acesteia;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m — eliminarea ramurilor iiscate din
coronament; —

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde faţă bloc — ĺateraí dreapta:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=6Ocm h=lSm - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitărh producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborele având coronamentul de mari dimensiuni cu

r ramuri uscate frânte, iar śpecia Populus avânďlemnul dďesenţă moale. -

Spaţiul verde faţă bĺoc — ĺateral stânga: -

• -1 ex. Ailanthus alUssima (fals oţetar) O=35cm h=12m- reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului i eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl :producerfl de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de-ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile; - - -

• Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spré faţada blocului, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. MorusŚ (dul) fl=3Ocrn h12;
-1 ex. Frunussp. (corcodiş) O15cm h=3m- :-- •‚ -

Spaţiuĺ verde faţă bloc — parcare amenajată:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eŞiminarea ramurüor uscate, în

vederea evitărn produceru de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

ľti.iI

—‚ — —

.—

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mędiu

Nr. 10743/1675337/
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ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
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- Asociaţiei de proprietari - -

Aleea Hobiţa nr.6, bI.303, Sëctor 2

—
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de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=SOcm h=lOm;
-1 ex. Ulmus sp. (uim) O=25cm 1i=9m; -

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-45cm h=9-12m;
-2 ex. Morus sp. (dud) O=30-45cm h=10-llm.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
NormeIe de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriutMunicipiuiui Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arboriior (primăvâra-toamna), pentru a nuJi;sfectat echilibrul biölogic aI
acestora (ĆI excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, opéřáţiune ce se poate executa în
orice perioädă a anuiui), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar apflcându-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 aviżului 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 da Ia data emiterii.
Toaletare — 13 ex., arbori.

- Întocmit: Insp. p copi AnÎşoara

• Red:P.AJ3ex.?28.11.2018 • :•.—

— prezentul aviz aťnst pcstat pe site- uI ?MB.
htţp I nrN pmb roí,nstituţiďnnmań/dircw'direcţa mediu!av,ze aónn n consultare/avize aóon ‚n Ćon Itar rtlc u đade —

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

-
— Ig1s-2maÁraA:qIuiMpnrJ.ű

- fl- r nrn - -
-

U4 UL'.& td -

- CĂTRE,
ADMINŻSTRAŢIA DOMEN1ULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
Spre tiinţă: - -

-Dl -

Sector 2, -

- Asociaţiei de propńetań 7
Aleea Piatra Mare nr.3, bI.9, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui -
înregistrată Ia P.M.B cu

nr. 1677128/05.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10916/06.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborflor situaţi în spaţiul verde

O aferent blocului 9 din aleea Piatra Mare nr.3, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată po
teren, în data de 21.11.2018, 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 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:
Spaţiul verde faă bloc:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=2Ocm h=lOm, înclinat accentuat spre carosabil şi parcarea
auto — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriIori eliminarea ramurilor uscat.

-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=16m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerH 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 şi eliminarea unui
etaj de ramuri în vederea ridicării coronamentului.
Spaţiul verde spate bloc: -

-1 ex. Pruňus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor în vederea degajărfl ramurilor pentru pătrunderea Iuminfl naturale în

O apadamentele de Ia etajele inferioare;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ecm h=5m — reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor înclinate accentuat spre carosabil şi trotuar.
Spaţíuí verde spate bioc — parcare auro:

Reducerea cu 1/3 diń volumul coronamentelor şi éliminarea ramurilor úscate, în
vederea evitărfl producerii de-pagube materiale sau accidenteprin frângerea şi prăbuşirea

• de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori: -

-3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=25-3Ocm h=B-9m
-3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=20-25cm h=7-Bm;
-1 ex. Robinia sp. (sakâm) O=25cm h=8m.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

0217252.77.R9, int. 224), cnnform art.6 pct. 6, Anexa 1-din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de prolecţie a spabżlor verzi de pe teiitoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de
repaús vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţiäe)imřnărü ramurűor uscate şi frânte, operaţkune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru.a nu bloca căile de acces,

tnl

Nr. 1091611677128/
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Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţUior din jur şi a
reţeieior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător đe supravegherea
execuţiei Iucrărilor,. sJguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnoldgiei de execuţie a tăieriior, 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 obťgaţia, ca imediat djipă primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, ia avizierul blocului saU într-un Ioc vizibii, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

— Prezentu aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii. b

Toaielare — 11 ex, arbDrt

-

DIRECTOR EXECUTIV,
SimőniM, iana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1:.;::...::.z)
Direcţia de Mediu

ROMANIA
191S-201 B çÄoBMOIM InnrJ,Ls

flrn fl4

Nr. 11013/1678104! $ Uţd.,

CĂTRE,
ADMINJSTF?AŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă: -

-DI
-

Str. ‚ Sector2

Referitor Ia adresa d-Iui i, înrégistrată Ia P.M.B cu
nr.1678104/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.i1013/08.11.2018, prin care. solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul din
str. Gheorghea Mandrea nr.4, vă comunicăm că Ia veťificarea efectuată pe teren, în data de
21.11.2018, s-a inventariat următorul materiaI dendrologic pentru care1 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:
Plantaţie de aliniament — imobiI cu nr.4 - 6:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=35-4Ocm h=10-llm - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din
co ro n am ente.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, peraţiune 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 accidëntelor sau a deteriorrii construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

Q 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 nř. iIa H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteru
Toaletare — 3 ex., arbori. -

.DJRECTOREXECUTIV,
Sirnona-MapianaPOPA

.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j!ţy%.::

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- lUI2O1 SÁPEÄfDPIM ÎMPPEUMÁ

fl, nrn nir - - -

iJ4,L,LLLJJ

CATRE,
DI -

Str. Sector2

ţ fleferitorla adresa dvs., înregistťätă la P.M.B cu nr.1680660/14.11.2018 şi Ia Direia
-‘ de Mediu cu nr1 1135/15.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de speciaiitate

pentru inlervenţia asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr.20A din str. Fredeňc
Cbopin, vă comunicăm .că Ia veríficarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, 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 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:
Curte imobiI cu nr.20A:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=12m, - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărfl producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabil
afectează acoperiuI imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborele, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nornléle
dé 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 eliń,inării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevnire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor
aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor aviżului 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. -

Toaietare — i ex., arbore. -

- - . -
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rnri PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

j: Direcţia de Mediu -
- ROMANIA- 1016-2016 SĂOBÄTOO,IĄ IVPPEUNÄ

Nr.947911663763Í -

Ş.-DE CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sector 2
‚. Spre ştiinţă:

- Asociaţiei de proprietari
-

--
Aleea Luncşoara nr.4-6, bi.48A, sc.1, Sector2

Referitor la adresa dvs., nr.15428/10.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1663763/25.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9479/26.09.2018, prin care transmiteţi

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietäri privind emiterea avizului ďe-specialitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde- aferent blocului 48A din aleea
Luncşoara nrÁ-6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018,

s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în contormitate cu Legea nr. -

24/2007, privind reglemęntarea 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:

-

Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată- spre aleea Deda:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=35cm h=14m, prezintă sistemul radicular dezvoltat Ia

• suprafaţa solului -reducerea cu 1ĺ2 din volumuL coronamentului şi eliminarea ramurilor

uscate, în vederea evitărU producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi

prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde spate bloc — parcare amenajată:

-1 ex. trunchi, fără coronament O=2Ocm h=3m (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

t- 021/252.77.89, int. 224), 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
r reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la HC.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioadade repaus vegetativ a arb&ilor (prińiăvara-toarnna), pentru a nu fi -

-
—

afectat echilibrul biolägic al acestora (cu excepţia eliminărü rarńurilor uscate şi frănte,

•

- operaţiune ce se poate -executa în orice perioadă a anului);
defrişarea şi extragerea rădăcinilor se or efectua pentru evitarea -producerii de

evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurflor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defririIor, în caz cnntrar aplicändu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G:M.B. nr 304/2u09. -

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, trunchi avizat

pentru defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.. 304/2009, aveţi obligaţia plantării

unui arboretânăr cu balot de pământ1 cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
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corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor 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 verificării în teren
a plantărilor În compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din acelaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obIiaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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.
Toaletare— 1 ex.,,arbore;
Defrişare - 1 ex.,trunch4 uscat 100%.

Întocmit: Ins Pricopi Anişoara

Red P.A./3 ex.27.1 1.2018 -

— prezentul aviz aťost postat pe siIe- uI PMB.
hup:#ww&omb.roîinstitutii/prjmaria]directijJdjrecţja mediuÍavize arboń in consultare/avize artoń in consuflare.php, pe data de
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r1m. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il
t

‚J Direcţia de Mediu ‘ .‘.

POMANIA
- - : - -

- 19lS-2m SnnL4 MWNÁ

— r—,.- n, nr
Nr. 9628.3116646851 urL 2018 -

CĂTRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 r

- Şos. Electronicu nr.44, Sector 2
Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietarľ
Şos. Pantelimon nr.312, bL6, Sector 2

Referitor Ia adresa dvs., nr.16189/20.09.2018, înregistrată la P.M.B cü
nr.1664685/27.09.2018 şi Ia Direcţia de- Mediu cu nr.9628.3/28.09.2018, prin care
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 6 din
şos. Pantelimon nr.312, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
14.11.2018, 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 şi completările ulterioaŕe şi H.C.G.MB. nr304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc — Iateral dreapta, parcare amenajată:

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=2Ocm h=6m — eliminarea ramurilor uscate din coronament;
-3 ex. Populus sp. (plop) O=20-6Ocm h=16-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evitărfl producerU de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii avänd coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale.
Spaţiul verde spate bloc — parcare auto arbori situaţi în Parcuĺ Morarilor:

-3 ex. Tilia sp. (tei) O=25-35cm h=8-lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre parcarea auto

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=2Ocm h=6m- reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre parcarea auto cu degajarea corpului de iluminai stradal;

O . Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării produceńi de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmunp. (ulm) O=25-SOcm h=8-12m;
L :1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocrnh=lOm; -

-1 ex.Acśrśp.(aar)O=25cmh=8m;
Lucrările avizate se vor executa prin gra A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

•
021/252.77.89, int. 224), cąnform ad.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, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte, operaţiune ce se poate executa în
orice pericadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelorsau a deteriorării construcţülor din jur şi a

— reeelar aâriene. -‘

- Precizäm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
- execuţiéi Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectaréa,•.
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prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sanóţiuni 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 devalabilitate 2 ani de Ia data emíterii.
Toaletare—llex.,arborf
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CĂTRE,
DIi

Str. ‚Sector2
Spre ştiinţă:
-1311
Str. ‚ Sector2, -

-Dna
Str. ‚ Sector2, -

- A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Q
Referitor ia adresa A.D.P. Sector 2 nr.16477/25.09.2018, înregistrată Ia F.M.B cu

nr.1665712101.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.9712J02.1Q.018, prin care transmite spre
soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat în curtea imobilului cu nr.20 din str. Vasile Cristescu, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 21.11.2018, 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 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 imobiĺ cu nr.20:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=6Ocm h=14m, situat Ia o distanţă de cca.1,5m faţă de fundaţia
imobilului şi cca.3 m faţă de gardul învecinat-—--reducerea cu 1/3 din volumuL coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile afectează acoperiuI imobilului.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului pe care se află
arborele, conform arŁ6 pct. 6, Anexa 1 din 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
(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărh

O
ramurilor uscate şi frânte, operaţiune 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 sau
a deteriorărH construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelorin 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 ńr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz ařé termen de valabilitate2 ani de Ia data emiterii. -

- Toaĺetare — 1 ex., arbore.
- -

!RECTOąSfÇUTIV, --- -•

Simona- ina PVPA -ĺ
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Direcţia de Mediu
ROMANIA

-
191 B2fl1 3 i S lMiI: ZU?4A

CĂTRE
DI(

1, Sector 2

Referitór Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1666342/03.1O.2018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.9801/04.1O.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru

intervenţia asupra arboriloŕ situaţi în cudea imobilului cu nr.4 din intrarea Stăniloiu

Constäntin, conform Contractului de Vânzare cu Ińcheiere de Autentificare
vă comunícăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, 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 completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiu)ui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl cu nr.4:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în

vederea evítării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, afectează clădirea imobilelor învecinate, Ia

următoarele specii de arbori:
-3 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=8-lOm;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=25cm h=1 1 m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiľcu nr.4: - -

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=lOm, încastrat în gardul imobilului, în apropierea

reţelei de gaze, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

(

021/252.77.89, int. 224), 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

C räţelelor aeriene, aśtfel:
-toaletarea 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-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eHminării— ramurilor uscate şi frârite,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului); -

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedbrite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material

dendroĺogic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate prívind execuţia toaletărilor şi

clsfririlor, în caz contrar a9licând'!-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 ďonform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi oblijaţia plantării a 6-

ex arbori tineri cu balot de pămârít, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea

IńčE-i $lI

Nr.9801ĺ16&6342Í ÓDEĹ 2i
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corespunzătoare acestuia in funcţie đe specie, în curtea imobiiului, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anuiui 2019; toamna anúlui 2019, potrivit Angajamentului
de piantare nr.9801/1/20.11.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ad.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia 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 aceiaşi act
normativ. -

-

Prezentul aviz are termen de valabilitatë 2 ani de ia data emiterii.
Toaletaŕë - 4 ex.,arbori;
Defrişare - 1 ex. arbora

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRiMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ÇPĐEC.

Şos.

c T R E,
Dna

Sector 2

(Curte imobiI - str. Bozioru Sector 2)

Referitor ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr.1667512105.10.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.9920108.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.20 din str. Boziow, sectowl 2, conform Certificatuiui
de Mostenitor nr, din vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
07.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul IocalităţUor, cu
modiflcăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a
spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobii cu nr. 20, str. Bozioru, Sectorul 2:

-1 ex. Piws sativa (păr) O=3Ocm h=lOm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, uscat 90%,
pericoi de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija aadministratowlui
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevedeńlor H.C.G.M.R. nr. 304/2009 pńvind
Normele de protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţhle necesare plantării de
materiai dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia detrişăriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevededior H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie de
specie, in curtea imobilului mai sus menţionat, în prima perioadă optimă de piantare, în primăvara
anului 2019,toamana anuiui 2019, potrivit Angajamentului de piantare nr.9920/1/29.11.2018.

La fĺnalizarea Iucrăriior de piantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B, în vederea veriflcării în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conť. artA din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore, uscat 90%.
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Str. Sector 2,
— Asociaţia de proprietari
Str. Constantin Nacu nr.4, Sector 2

Referitor la adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1670857/16.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10315/17.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aleea de intrare în blocul din str. Constantin Nacu nr.4, vă
comunicăm că Ia verificarea etectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, 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 spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
AIee intrare in bĺoc: - -

-2 ex. Fraxinus sp. (trasin) O=15-2Ocm h=5-6m, Iipite de gardul imobilului vecin, pe care-I
afectează, iar 1 ex, este situat in apropierea conductei de gaze (conform foto anexată). -

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind NormeLe
de protecţie a spaţiilor verzi depe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-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 aeńene şi creându-se condiţiile necesare plantărb 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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexanr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în alte zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 2în prima perioadă optimă de
plantare, primăvara anului 2019, toämani anului 2019. -

La finálizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B; nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a aunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, În vederea verificării în teren a plantărilor
in compensare, In caz contrar se vor apUca 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 hlocului sau într-un loc vizihil, pentru întiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Defrişarat-xarbori.

DIRECTf2'É?.ŞE . IV,
Simofi*ď.É.şs%A

L jŞ\‚ %‘t ‚J Intocmit: Jnsa PricopiiAnişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.10315/1670857i Ö,2DEĽÎÜI3 -
-

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
- DI l

Bd. Regina CUsabeta nr. 47. cod poştat 050013, seclor 5, 8ucureşti, flomâna
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI fl
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Direcţia de Mediu
ROMANIA

- -
-

-

-
‚gls-,oIę I sÂneÂrnnu iMPflEUÁ

ÔOEQ?1 CĂTRE,
ADMINISTRAŢ1A DOMENJULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

Spreştflnţă: —

- Asociaţiei de proprietarî — administrator .-‚t -.

Str. Oteşani nr.18, bI. T24A, Sector 2

Referitor ia adresa Asociaţiei de proprietari, înregistrată ia P.M.B cu

nr.1672334/19.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10424/22.102018, prin care solicită

O emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońior situat in spaţiul verde

aferent blocului T 24A din str. Oteşani nr.18, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe

teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în

conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanui localităţilor, cu modificările şi com5IetăriIe uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Planiaţie de aliniament - spaţiul verde faţâ bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-35cm h=8-lOm — reducerea ramurilor în vederea

degajărfl corpurilor de iluminat public.
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Pirus sativa (păr) O=25cm h=lOm - reducerea cu 1/3 din voiumui

coronamentului în vederea evitării producerii de pagube materiale sâu accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile;
Reducerea cu 1/2 din iungimea ramuriior care afectează faţada biocuiui, Ia

următoarele specfl de arbori:

C -1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O=35cm h=1 1 m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m.

Spaţiul verde faţă bloc — spre trotuar:
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=12m, Iipsă ritidom - reducerea cu

1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramuriior uscate, în vederea evităriLproduceńi
de pagube materiale sau accidente prin frângerea ş prăbuşirea de ramuri, în condiţu rřieteo

nefavorabile.
:-

Spaţiul verde faţă bloc — ĺateraistânga, spre trotuar
-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=3Ocm h=lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării .producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Spaţiul verde spate bloc:

-1 ex. Populuś sp. (piop) O=6Ocm- h=lBm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronarnentűlui 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,

430Ę. 4;-ůk-%H ţ;:-;

Nr. 10424/1672334!
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-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=10m reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii mete nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.MB. nr. 304/2009 prMnd
Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Mţjpicipiului Bucureşti, în pěrioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi aectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevnire a accidentelor sau a deteńorării const?ücţiflár din jur i a
reţelelor aeriene.

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 tehnolbgiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct8 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, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare —9 ex., arbori.

ÎntocmÎt: Ińsp. Pricopi Anişoara

3--

QLĐEC.2

Red: P.Ă/3 ex.130.11.2018
-

— prazentul aviz arost posiat pe sits- uI PMB.
htIp:J/n;wpmb.roľingtitutiWprjmahaidirectŕi!ďreçţia rnsdiu/avize artort n cnnsuharn/avize a±nń in consukare.pbo. ps dala de....
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Direcţia de Mediu
POMANIA

- - - - 1916-20,ai SÂPBÄTOfl,M IMPQWNÁ

:io42síŕ4oi
CĂTRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă: -

- %i___ - -

-DI -

Str. ( îector2, f- -

- Asociaţiei de proprietari
Str. Oteşani nr.16, bl. T24 B,Sector2

Referitor ia adresa d-Iui înregistrată Ia P.MB cu
nr.1672340/lGiO.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10425/22.10.2018, prin care solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde
aferent biocului T24 B din str. Oteşani nr.16, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 14.11.2018, 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 completăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament - spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=25-3Ocm h=8-1 Om — reducerea ramurilor în vederea
degajării reţelelor aeriene stradaie.
Spaţiul verde faţă bloc:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=7m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramuriior
înclinate accentuat spre faţada biocului; -

-1 ex. Aiianthus altissima (fals oţetar), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/3 din
volumul coronamentului şi eliminarea rahiurilor uscate, în vederea evitării producerii de
pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

O nefavorabile.
Spaţiul i'erde faţă bloc — spre trotuar

-1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O=25cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronameiitului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabiie;

• -1 ex. Acer sp. (arţar) O=20cni h=6m --réducerea cu 1/2 din Iűhgimëa rarýiurilor
înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiul verde faţă bloc — lateral dreapta: -

-1ex. Morus sp. (dud)Ĺbitulpinal h=12m — redücerea cu 1/2 din Iunimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada blocului.
Defrişarea şi extragerea rădăciniior: -

.

Spaţiul verde faţă bloc:
-1 ex. trunchi, fără coronament, uscat 100% (conform foto anéxată).
Lurăriie avizate se vor executa prin grija AD.P Sector 2 (nr. de tsĺefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a
reţeieioraeriene,astfel: - -

Bd. Reqina Elisabeta nr. 47. cad paştal 0500i3. sactar5, Bucureşti. Ramănia Ie%łiI



-toaletarea se va executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normelę de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti,Én perioada áe repaus vegetativ a arborîior (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

defrişarea şi extragerea rădăcinilor âe vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorita şi crearea condiţiilor necesare planărü de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui
arbore tânăr cu balot de p6mânt, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă deplantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Decţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării in 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 înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data ehiiterii.
Toaĺetare - 7 ex., arborî;
Defrişare - 1 ex., arbore, trunchi fără coronament uscat 100%. -

DIRECTOR EXECUTIV, .

Simonadwl riana POPA

Intocmit: In Pricopi Anişoara
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: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.10484116728391 ‘

- CĂTRË,
Casa de Cultură “Friederich ŞchiIIer"

Str.Batişteinr.15, Sector2

Referitor Ia adresa A;D.P. .Sectorul 2 nr.17835ĺi7.10.2018,Ănregistrată Ia P.M.B cu
nr.1672839/22.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr10484/23.10.2018, prin care transmite
spre soluţionare cererea dvs. privind emiterea avizului de specialitate peńtru intervënţia
asupra arborilor situaţi În curtea imobiiului cu nr.15 din str. Batiştei, vă comunicăm că Ia

O verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat Ůrmătorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intraviianul iocaľtăţiior, ču modificările şi completările
ultďrioare 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 cu nr. 15 - intrare:

Reducerea cu .1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ťamuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=4Ocm h=14m;
— -1 ex. Ulmus sp. (uim) O=3Ocm h=12m.

Arborfl sunt Iipiţi de gardul imobilului.
Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care

se afiă arborii, 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 teritoriui Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus
vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echihibrul biologic aI acestora

-: O (cu excepţia ehminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în orice
perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiiior din jur şi a reţeieior
aeriene.

Precizăm că administratorul legai aI terenului eşte răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilór, 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.MB. nr. 3O4/2009

Prezentul aviz are termen de valabihtate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaietare — 2 ex., arbori. .. .

DIRECTOR EXECUTIV, . . .‘--... .
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r PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lť7•.
ţ: Direcţia de Mediu

ROMANIA
1918-20131 sÄ:sÁn:u84 IMPnEuLÁ

Nr:10499/ ú.,l_DEQZűiä - -

CĂTRE, -

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2 -

Spre ştünţă: -

-; Referitor Ia adresa dvs.,nr.17591/15.10.2018, inregistrată Ia Direcţia de Mediu cu
nr.10499/23.102Q18, prin care transmiteţi spre soluţionare cererea d-Iui privind
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament
din şos. Andronache cu nr.93-95, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
14.11.2018, 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 completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, i HCGMB nr. -114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniaťnent avizăm
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor cu păstrarea alveolei: -

Pianta ţie de aIiniament rmobil cu nr.93-95:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=45cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, Iipsă ritidom,

pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grijaA.D.P. Sector 2 (nr.

-. de telefon 021/252.77.89, int. 224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor säu a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărb de material
dendrologic tânăr. -

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot dę pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în aliniament i 5ex. alte zone deficitare in vegetaţie

-- de pe raza sectorului 2, in prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna
anului 2019. - - - -

La-finalizarea Iucrărilor de plantäre conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din-cadrul F.M.B, în vederea verificărfl în teren a plantărilor
în compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

i - -- -
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii. -

Detrişare — 1 ex., arbore, în decĺin bioĺogic. -

DIRECTORÉtĹIV, -. -

Simona-Nĺńflana P%4\
— .— - . - -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •jlť:'..:::;

Direcţia de Mediu Ĺ
ROMANIA
lglg 2O' %ÄmOTOQ,M ÎMEUNA

Nr. 10544/1673114! - -

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre şiiinţă:
-Dna -

‘
- .

şos. ‚-Sector2, .-

-Asociaţiei de proprietari -

Şos. Colentina nr.26, bI. 64 ABC, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1673114/23.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10544/24.10.2018, prin care solicită

o emiterea avi?ului de specialitate pentru intervenţia äsupra arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului 64 ABC din şos. Colentina nr.26, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regleŕnéňtarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravitanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi HC.G.M.B.
nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 64A, sc.A spre gang:

-1 ex- Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului În
vederea evitării producerii dę pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de •telefop
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 dirrH.C.G.M.B. nr. 304/2009t privind
Normele de protecţie a spaţiilbr 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

O orice perioadă a anului), 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.

Precizăm că administrätorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevedérilor

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.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediatdupă primirea avizului să îl afişeze,

în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor locatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare— 1 ex, arbore. . -

DIREC TOi7EXECUYJ4&.;
Simcna-RlăflanaPtPĄ\ ..

.
..

)) Întocmit: I9şp.pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •i1:.;:.:.:..

Direcţia de Mediu
ROMANIA

1t saÄrn;' kOWNĂ

Ő%W-DEC 2oi —

CA T R E,
SpitaIuI CIinic Judetean de Urqen(ă IIfov

pťin
B-dul Basarabiei nr.49-51, Sectorul 2

Referitor Ia adresa dvs. nr.19540/24.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1673974

/24.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10573 125.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

specialitate pentru intervenţia asupra a 2 ex. arboń situate in curtea spita$ului Clinic Judeţean de

Urgenţä Ilfov din b-dul Basarabiei nr.49-51, conform Hotărârii nr.1.014 din 10.09.2002, Memohului

Tehnic, unde urmează să se realizeze o cale de evacuare de urgenţă, vă comunicăm că Ia

verificarea efectuată pe teren, in data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic

pentru care1 in conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modďicările şi completădle ulterioare şi H.c.G.M,B. nr.304/2009

privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor
Curte spitai, in faţa Corpuíui G de Uro/ogie şi Corpu/ui F b!oc operator — ieire situaţii de urgenţă.

Arborö ímpiedicä realizarea circuitelor medicale, funcţion&e şi de evacuare în caz de

urgenţă:
-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=Bm, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, in declin

biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=i 5cm h=3m, răsărit spontan, situat Ia distanţa de cca. 30

cm. de aleea din faţa Corpului 0. Urologie.
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratowlui

Iegal aI terenului pe care se af]ă arborü, conform prevederilor H.c.0.M.B. nr. 30412009 privind

Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa

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

deteriorărü construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţüle necesare plantărfl de

matedał dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea eecuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevedeńlor 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. 30412009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.0.M.B. nr. 30412009,

în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 12 ex. arbori tineri cu

balot de pământ, cu diametrul minimum lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie

de specie, în curtea spitalului Judeţean, in prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului

2019, toamna anului 2019, potńvitAngajamentului de plantare nr.10573I1I28.11.2018.
La Bnalizarea Iucrăńlor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi

obligaţia de a anunţa Dčrecţia de Mediu din cadrul P.M.8, in vederea veriflcării in teren a plantărilor

în compensare, în caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare — 2 ex., arbori

Nr. 10573116739741

nrnEcrnasçuTiv,
SimonMwlariąna fOIA

ĺJt,In ‘‘m. nniwn
líW L.Ą'

ţ\o Í'flflJ
Red:PAJi IVaIr
— prezentuISyz afost poslal pesĘé&ui PMB.
hflp/hwnů t,mR,hnstiw(idp[vnan&directIi!dIrect,amediuIavĘęon

!ntocmit:

Bd. Regna Etabels ru 47. wd po& 050013. sedcrS, Suojruşli, Ranâ,o

TeI: 021.30555.00
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PRIMĂRIA MUNIÇIPIULUI BUCUREŞTI •fl
Direcţia de Mediu .

ROMANIA
- I91B 2ola&einmMi,.cruNÁ

Nr.10618/1674172ĺ
CĂTRE,

ADM1NISTRAŢIA DOMENIULUI PUBL(C SECTOR 2
Şos. ElectronicU nr.44, Sector 2

Spreştiinţă:
-

- Asociaţiei de proprietari n r s
Str. Stolnicul Vasile nr.14, bLB, ic.2, Sector 2 - ---‚-

Referitor Ia adresa dvs., nr.18022119.102b18, înregistrată - Ia P.MB cu
nr.1674172/25.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10618/26.10.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de speciälitate
pentru intervenţia asupra arborelui situat în spaţiul verde aferent blocului 8 din str. Stolnicul

Q Vasile nr.14, vă comunicăm că Ia yerificaréa efectuată pe téren, în data de 14.11.2018, s-a
inventariat următorul material -dendrologic pentru care, în conformitate cu Lěgea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi .din intravilanul iocalităţilor, cu
modificările i completările ultërioare 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:

-1 ex. Populus sp. (plop) O=BOcm h=22m - reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului în vederea evitării producerü 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 A.D.P. ..$ector 2 (nr. de .telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.& 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 pęrioadade
repaus veyetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa in
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se rŕiăsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa- bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevetierilor avizuluL i a tëhhologiei de execđţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni cónform art. 6, pćtB din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de pťoprietad are obflgaţia, ca imediat după primirea avizului să îL ąfişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiI, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentujaviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
ToaIe,faÉ'?'e,x., arbore -

D!RECTOţEXECUTI"
Simona -

Întocmit:Işsy.fricopiAnişoara

-fled: P413 ex.130.1 1.2018 - . - ..

— rezentuI- aviz afast postat pe site- iiI PMB. 0hfln:'lww.vpmb.roľ,nstilutii/pdmańaldireçţii!directia mediu/avize aWoń in consultare!aS& ańiôň1r% carłsultare.php. pe dala dé. .9,DEC. 2VJL L»

fld D, .‚-A7 ‚d tIflfllflh1 l It I II



o
o



#çą:T&tJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI il
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Direcţia de Mediu
POMANIA

-

- 1911 20,aiL RD M

Nr.1062211674049/
— Ó DEQ 2ű1a — -

-

CATRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENJULUI PUBLICSECTOR 2 -

- 2.
- - Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
—DIk
Str. F ?ctor2,
- Asociaţiei de proprietari -

Str. Herţa nr.20, bI. X2, Sector 2 -

Referitor Ia adresa d-Iui I înregistrată la P.M.B cu nr.1674049
125.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10622126 10.2018, prin care solicită emiterea

o avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului X2 din str. Herţa nr.20, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, in data
de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007, privind reglemen.tarea şi administrarea spaţWor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.GM.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde taţă bloc:

• Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=25cm h=lOm afectează faţada blocului
Spaţiul verde faţă bloc — spre trotuar

-5x. Ulmus sp. (ulm) O=20-4Ocm h=8-llm
Spaţiul verde faţă bĺoc — Iateral dreapta:

-2 ex. Ulmus sp. (ulm) O=30-4Ocm h=11-12m

O
Spaţŕul verde faţă bloc — Iateral stânga:

-5 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-5Ocm h=8-12m
Defrişarea şi extragerea rădăchilor:
Spaţiul verde faţă bĺoc — spre trotuar

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=l5cm h=4m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform
foto anexată). -

- . Spaţiu/ verde spate bloc: —

-1 ex. Cerasus avium (cireş) trunchi, fără coronament O=2Ocm h=2m, uscat 100%
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija-A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77 89, int. 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţnlor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel: -s -

-toaletarea se va execLlta conform art 6 pct, 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr.
30-Y2009 pnvind ‘Normďa de potecţie a spaţiilor ierzi de pe t0ntoriul Municipiului
Bucureti, În perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echihbrul bologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

I,aiiI1 Ppnin Fliçahptn nr 41 rnd nnaI Ü5l3. sectnr 5. Bucuresti. Ramânia



-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor 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 avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia - toaIetriIor şi
defrişăŕilor, 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 rşfacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ. cu diametrul minimum 7cm şi inăiţimea
corespunzătoare acestuia în funtţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 verifjcării în teren
a plantărilor în compensare. In cáz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art.4 din aceIaşi 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 la data emiterii.
Toaletare - 16 ex., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbor4 din care 1 trunchi fără coronament uscate 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simon fáňan POPA

%J.
Intocmit: InsR. Pricopi Anişoara

/Čľż

Red: P.A./3 sx.26.l1.2018
— prezentul aviz afast poslat pe site- ul PMD.
http:flwwwpmb.roRnstiţulii/nhmadaldirectiWdirectia mediulavize artod in CDnsultare/avize arbnd in consu!tare.phnpdala de
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CĂTRE,
- ADMINISTRAŢIA ĐOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sector 2
- ü'-..eţ --:

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.1674118
/25.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10623/26.10.2018, prin care solicită emiterea
avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str.
Palanca întersecţie cu str. Saltului, vă corhunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în

O data de 14,11.2018, 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 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:
Plantaţie de aliniament — str. Palanca intersecţie cu str. SaItuIui:

-1 ex. - Morus sp. (dud) O=35cm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii metęo
nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Secior 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate etecuta în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a' accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

____

execuţiei 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 ăvz aré termeń"de valabilitate 2 ani de la data emiterii. . -

Toaietare — 1 ex., arbore. - -. - -

DIRECTOR E.ĘŢ7%-. - - -

Simona-Marĺńna POPA - - -

J%Q . -

- . 32Ic, ĘŞ -

ľ,

Red: P.A.I3ex.126.1l.2018 -:
— prezentul aviz afost poslat pe she- ul PMB. - - - - k BE
htlpJ/wvpmbrcľinstiIuŰ-!1jdmad&dfrectiifdirectía mediulaviże a.tcd in consullare/avize arboń in consullarenhp, pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1062311674118/ O9—oEQ 2üib

Spre ştiinţă:
-DIi
Str. Sector 2

-
-‚
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Întocmit: In . Pricopi Anişoara
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •j1:;:;::

Direcţia de Mediu ‘‘ -: ..

ROMANIA
DEQ Zűld - ‘gIŞ ZOIS I SE$jDU

CĂTRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronîcii-nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:
-Dna
Str. - Sector 2 -

Referitor Ia adresa d-nei F înregistrată Ia P:M.B cu nr.1675378/
30.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.i u,ią,ô .i 0.2u í8, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în aliniamentul din str. Episcopul Ilarion nr.14,
vă comunicăm că Ia verifićarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cű Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
admtnistrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şľ completările ulterioare,
H.c.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de 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:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei:
Plantafie de alŕniament — imobÜ cu nr. 14:

-1 ex. Fraxinus sp. (1 rasin) O=45cm h=lOm, înclinat spre imobil, Iipsă ritidom, situat Ia o
distanţă de cca.lm faţă de reţeaua de canalizare, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr.
de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a 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 a deteriorărfl
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 avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişăriior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pămänt, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, astfel: 1 ex, în alveola rămasă Iiberă, în urma defrişării şi 5 ex. arbori in alte zone
deficitare in vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019,
toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 aIinS din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa DirecUa de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor
în compensare, In caz çontrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIai act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Detrişare — 1 ex, arbore in decfln biologic.

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-ľĄ4riana POPAaa

Întocmit Inşp. Picópi A,pişoara

Red: PAJ3e9J" 04.DEc 2:iş!
— prezentul av,żpns!at pţšite- uI PMB. 1,

msdiutavizs arbod in çansultare/avize arbnń n cnn5uIIareI1p. pe data de

It% iI

Nr. 10744/1675378/

Bd. Resina Elisabeta nr 47 cndnnstalfl500la ssclnr5 Ri,riirnsli. Pnmňnia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu r

Nr. 1078W16760041 @Ş BEQ 1Ü1d
CATRE,

:1 •.. .. .
..: .:

3 :
...‘.. 4—.

4444

FOMÂN IA
1014 2018'SAflEATOPIM iMeOCIJNA

comunicám ca ia veriticarea etectuaia pe teren, iîi UCLQ ... 07.11.2018, s-a inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanĹďlocalttăţiior, cu modificăriLe şi compietările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, aviz5nt -. -

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiĺ cu nr.44:

-1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=45cm h=llm, uscat 100%, pericol de prăbuşire
(conform toto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor 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 a
deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene'şi creându-se condiţüle necesare plantării de
material dendrologic tânăr.

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 specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplićându-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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tänăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, în curtea imobilului mai sus menţionat, în pima perioadă optimă de plantare, în primăvara
anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.1 0780/1/ 20.11.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărü în teren a plantărilor
în compensari, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din aceläşi act normativ.

PréźenWl aviz are termen devalbiIitate 2 ani de Ia daţa emiterfl.
Deĺrişare — 1 ex., uscat 100%.

Red: Ai3 ex./26.l 1:2018
— prezentul aviz afosl poslat pe site- uI PMB.
htIp //www pmb ro/ingt,,j?,ţppmanaIdirecIriIdirectia mer u', ‚!ze

Întocmit: I p. Prîcopi Anişoara

_________

20;g
arbcd_in_cansullar&avize artod in consultare.php, pe data de

S.C S.A
os. r - ector 2

fleferitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu
Mediu cu nr.1 0780/01.11.2018, prin care solicitaţi emiterea
asupra arborelui situai in curtea imobilului cu nr.44 din

- . - -

nr.1676004/31.10.2018 şi la Direcţia de
avizului de specialitate pentruintervenţia
os. Pipera, conform i

nnria nr. şi v&

DIREC7pRËXECUTIV,
Sim4a-Maüana POPA

Í"7& ‚r;
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘Ilfţ%..;.:.:.

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- - —
1916 3013 2Äľ1;u ‘-PEUNÄ

Nr.10826116764021 QDEQ 2ü1â -
- - -

- - -

-- CATRE, -- -

Dkeăţia Genera!ă pentru Adminrstrarea
- Fondului Imobiliar Sector 2

-- Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2 -

Spre ştiinţă:
- LiceuI Tehnologic Special nr.3 - -

Str. Austrului nr. 37, Sector 2 -

4—

Referitor Ia adresa dvs. nr.4539/31.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1676402

/01.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10826/02.11.2018, prin care transmiteţi spre

() soluţionare cerereaLicaului Tehnologic Special nr.3 privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea Iiceului din str. Austrului nr.37, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, 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 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:
Curte coaIă:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri1 în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:
-1 ex. Tiiia sp. (tei) O=35cm h=1 Om; --

-1 ex. Morus sp. (dud) O=3Ocm h=1 Om; - -. - - ... -

-2 ex. Tilia sp. (tei) O=80-lOOcm h=12-14m — reducerea cu 112 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre carosabil.

O
- Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:

Curte scoală:
-1 ex. Robinia sp. (salcäm) O=3Ocm h=lOm, Iipit de gardul coIii dinspre stradă,

prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată);
--1 -ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm, prezintă scorbură dęschisă pe trunchi,h-lm,

pericdl de pŕăbuşire (conform foto anęxată);

-1

ex. Morus sp. (dud) O=lOOcm h=3m, încastrat în gardul coIii prezintă scorbură
- - -- —

- Ia baza trunchiului, pericol de prăbuire (conform foto anexată). --

Lucrările avizate se vor executa prin gra A.QP. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Íemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a
reţelelor aeriene, asfeI:

-

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 erioad de rpaus vgetativ a arbcrilor (p-imăvara-toaműa), peütru a ńuąi afectat

echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării rämurilor uscate şi frânte, operaţiune ce
se poate executa in orice perioadă a anului);

-

Iťai iľ-- Pj-l Ponino PIItnbpt nr 47 r'yl nnçtnl fl5ÇX]1 sectnr5. Bucuresii. Rcmânia



- defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente pu urrńări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorui Iegal aI terenului este
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în
prevederilor avizului ş.t. a tehnologiei de speciafltate
defrişărflor, în caz contrar aplicându-se sáncţiuni conform
H.C.G.M.B. nr.304/2009.

= -. —. — Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, Tn compensarea arborelüi avizat pentru defrlşare, aveţi obligaţia plantării 18 ex.
arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum lcm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea coIii în prima perioadă optimă
de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi çbligaţia dea 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 — 4 ex., arbori;
Defrişare - 3 ex., arbori cu scorburi în declin biologic -

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

-.
.- .-- .. - -;--.-.-. - •..%1. r

- -

Red: P.AJ3 ex.26.l 1.2018
---- -

— prezentul aviz alnst postat pe site- uI PMB. - -

http /íwww pmb roţjnstituti,ţpnmanajdj,ecln/d,recl,a medjuiav,zg a,bon 1i consultareĺavizę arbon In consultare php pe dala de

L
-2 -

răsunzător de supravegherea
zona operaţiunilor, respectarea

privind execuţia toaletărilor şi
art.6, pct 8 din Aexa nr. 1 Ia-;

Întocmit: Insp Pricopi Anişoara

2
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rnri PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\‚ţ1J Direcţia de Mediu -

ROMANIA
— Ig1s20'aI sÂsÂrnniLqit.ppEuNÄ

Nr.10829/16763131 đ]€DEC. 20W -

CĂTRE,

-

ADMINJSTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştHnţă:
- Asociaţiei de proprietari -

Str. Heija nr.11, bl. D2; Sector 2

Referitor Ia adresa dys., nr.184Ś5/26?10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu

nr.167631 3/01.11.2018 şi Ia Direcţia de Medio cu nrl 0829/02.11.2018, prin care transmiteţi

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari privind emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 02 din str. Herţa

nrll, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a

inventariat următorul material dendrologic pentru care, în con.foçmitate 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:

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţfl meteo

nefavorabile;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m — reducerea cu 1/2 din lungimea

ramurilor care afectează faţada blocului.
Spaţiub-verde faţă bloc — Iateral dreapt (bătător covoare): .

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O4Ocm h=12m, înclinat accentuat spre trotuar şi carosabil -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

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

în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

-2 ex. Prunus sp.-(corcoduş) O=20-25cm h=6-7m,uscate 100% (conform foto

anexată). - —

Lucrările ävizate se vor executa prin grija rA.D.P. Sector 2 (nr. de teleforv

021/25277.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile. de acces,

Iuându-se rnăsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl constručţiilor din jur şi a

reţelelor aeríene, 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, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

fectat echilibrul biologic aI cestora (cu excepţia eliminrn ramurilor uscate i frânte,

\. !uperaţiune ce se poate executä ín orice perioadă a anuiui);
-defrişarea şi exiragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material

dendrologictânăr. .... .
--.- -

.4-

PsI Ppnin Ric.hpt nr 47 r.rwlnnstalÜSŰOla sector5. Bucuresti. Románia [j'C'q, I I I•



Precizăm că administratorul iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
řevederiIor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaIetăriIor şi
defrişărilor, în cäz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pöt 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 prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi öbligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri. cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şI înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anuiui 2019.

Ła finalizarea lucrărUor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009,1aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederęa
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrase vor aplica sancţiuni copf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţi&ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tutyror Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex., arbori;
Defrişare—2ex., arborĄ uscate 100%.

Întocmit: In7p Pricopi Anişoara

D

Red:P.A./3 ex.30.l1.2018
— jrezsntuI aviz afosl poslat ps site- uI PMB.
httoj/wvpk.rmbrcRnslhut*,imarialďirecűi/directia mediuţaize arbori i, ćonsultarelavizo aitcd in consultarephp, pe data de

[iI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Bd. Regína Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013. sector 5. B4]cureşti. Románia



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

- ROMANIA
- !DI&-2OISAOOMOPIM IMPOEUNÁ

-DEQu CĂTRE,
Direcţia Generală pentru Administrarea

Fondului Imobiliar Sector 2
Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2

Spre ştiinţă: -

- Şcoala Gimnazială nr.77 -

Şos. Pantelimon nr.289, Sector 2

Referitoilaadresa ŞcoIH Gimnaziale, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1677344/05.11201& şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.10915/06.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea şcolh din şos. Pantelimon nr.289, vă comunicăm că Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic
pentru care, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte şcoală - spate:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=G5cm h=12m, înclinat, situat in apropiere de magazia şcolii, cu
- scorbură Ia baza trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăciniior se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, contorm prevederilor HCG.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelbr sau a
deteriorărü construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-secondiţiile necesare plantării de
material dendrologic tânăr. --

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.MB. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în curtea scolii în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna
anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.1 0915/1/27.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 alin.5 din H.C.G:M.B: nr. :30.4/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P:M.B. îŔvěderea veřiticării în terena plantăťflor
în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteriir -

Defrŕşare - 1 ex., arbore În declin bioiogic
-.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

-

Întocmit: I . PricopiAnişoara

Re.A.flO.U.2O1
- p)ntuI av adt postatpe slte- uI PMB. 1' O 6, BEQ ZM
http:Nwi&w.cmb.rĎ?ihstilutii/pńmań&directîî/đîrectîa mediulavize a,boń în consuttarelavize arbori in consultare.php, pe data de

Nr.1 0915/1677344!

Bd. Regina Etisabea nr. 47, cod poştat 050013, sector 5. Ducureşti, Románîa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •ľ

\J4J Direcţia de Mediu
POMANIA

- - — -

- l9I82olÉIçÁpoÁYop:MiMpWNÁ

Nr.11012/16733191 ŰDEQ 201a

- ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2-
Şos. Electronicü nrA4, Sectot 2 .:‘-

Spreştflnţă: —

-Dna -

Str. ‚ Sector 2 -

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1678319/07.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cü nr.11012/08.11.2018, prin care šolicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbo.rilor situaţi în aliniamentul din
str. Laviţei nr.36A, vă comunicăm că Ia verificarea, efectuată pe teren1 în data de
2L1L2018, s-a inventariat următďrul mâterial dendrologiç pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiiĺor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de prbtecţie a spaţhlor verzi de 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 Bücureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de alŕniament — imobiI cu nr.36A:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m, înclinat spre trotuar i carosabil -

reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor inclinate accentuat spre trotuar şi carosabil,
împiedică accesul pietonal i auto.
Defrişarea şi extragęrea rădăcinilor, cu păstrarea alveolei
Plantaţie de aliniament — imobiľcu nr.36A: -

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=6m, înclinat spre carosabil, prezintă
ciuperci saprofite, uscat 80% (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căilę de acces,
luându-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 vęrzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăara-toamna), pentru a nu fi
afectat ëchilkbru[ biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defriarea--şi- extragerea rădciniIor se vor efectua pentru evitarea producerfl de
c-vsnimente cu urmări -nedorite şF crearea condiţülor necesare plantării -- de material
denclrologictânăr.

Precizăm că administratorLll Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
exscuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevderilor avizul'i i a tehno'ogiei de speiaIitate privind execuţia toaletărilor şi
defr9ärilor, ifl caz contrar aplicânuu-se sancţiuni confor1n 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 pen&u
defrişare, conform prevederilor RC.G.M;B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui

Rpnina Flisahn!a nr 41. ccd oosaI 050013. sodor5. Bucurss. România —
. ľ i I I



arbore tânăr cu balot de pământ1 cu điametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia -în funcţie de specie, în alveola rămasă Iiberă în urma
defrişărH, în prima perioadă optimă dë plantare, în primăvara anuIui2Ol9, toamana ahului
2019.

-

La finalizaraajucrărilor de plantare confQrm art.9 alin.5 din H.C.G.M.B.nr. 304/2009,
aveţi obflgaţia de a ańunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în -vederea vérificării in teren

-a plantăriior in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din'acelaşľact
normativ.

—

-.

Prezentui aviz are termen de valabiliiate 2 ani de ta data emiterii. -

ToaIetare - 1 ex., arbore;
Deťrişare - 1 ex., arbore, uscat 80%.

-

-

Întocmit: I . Pricopi Anişoara

«

‘

Red: PAJ3 sx.30112018 . ._.

— prezenţul aviz atvst pcstat pe site- uI PMB.
htIp:/Áwiw.pmh.roňnstilutiWprimaha/đirectii/directia mediWáize arboh in consultareiavize arboń in ccnsullare.php. pe dala de

I,aiiI

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
:;%. •.;:

Direcţia de Mediu
ROMANIA

- - - 1216 2012 • SDoÄT0pIM iM2EU

Nr.11i56ĺ167835/ -

4%-ĐEĽ2ŰIB CĂTRE,
ADŤvIINISTRAŢJA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

-
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2 -•

Spre ştiinţă:
—Dna - - - I

Stri ‚ Sector2, 4
- Asociaţiei de proprietari -

Str. Herţa nr.7, bI.B13, Sector 2 —

Referitor Ia adresa d-nei I Tnregistrată Ia P;M.B ciĺ
nr.1678935/09.112018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11056112.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asuprä arborelui situat în spaţiul verde
aferent blocului B13 din str. Herţa nr.7, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren,
în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţłilor 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:
Spaţîul verde faţă bloc —iateral dreapta, sc.B, parcare amenajată, íocul 6:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm), bitulpinal h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărU producerfl de pagube
materiaie sau accidente prin. frángeŕea şi prăbuşirea de ramuń, în condiţii meteo
nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei în parcare;
Spaţiul verde faţă bloc — lateral stânga, sc.A, parcare amenajată:

-1 ex. Ulmus sp O=35cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului, pericol de
prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P, Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), 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 aerienę, astfel: — -‚

-toaletarea se va executa confarm 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 teritoriu) Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (pritnăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frâite,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anuluD;

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

Prenizăm c administratowl legal al terenului este răspunzător de supravegherea
excuţiei iucrăriloí, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei d specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, in çaz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009. -

Bd. Reqna Elisabeta nr. 47, cnd poştal 050013, sectcr 5, Buturuşu, Aomânia I i l I - -



Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defdşare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. aŕbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: lex. în alveola rămasă Iiberă în
parcarea blocului sc.A i Sex. în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă opümă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019. - -

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 diń 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,apiica sancţiuni cDnf. art4 din acelaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze,
în xerocopie, ia aviziewl blooului sau într-un loc Ýizibil, pentru înştiinţarea tuturor locataĂlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore;
Defrişare - 1 ex., arbore.cu scorbură

DIRECTOR EXECUTJV,
Simona-Mariana POPA 7

((QÇJo

- Întocmit: Ins5ricopiAnişoara -.

- e-'
-

t

Red: P.A.13 ex.30.l 1.2018
— prezentul aviz afcst pnstat pe sile- uI PMB.
http:ě/nrv,pmb.roRnstitutiiforimaria(direcţiifdirectia mediu/avizo artch in consultare/avize arboń in consűharě.php, pn đala đe

Bd. Regfna Elisabeta nr 47, ccd pcilal 05l 3, sector 5, BucureştĘ flcmâńia
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FW'1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .••

VflJ Direcţia đe Mediu
-ROMANIA

—

- Işls.ala

Nr. 11371116832631 ÖUEC. 1u1a

CĂTRE,
• Mago Telecom S.R.L. prin împuternicit dI

Str. sid. Alexandru Magatti nr.23, Sector 3

Spre ştiinţă: - - -. -t

-A.Đ.P.Sector2 -
-

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2

(Curte imobfl - str, Măgura Vulturului ‚ Sector 2)

C Aeferitorla adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr1683263/22.112018 şi Ia Direcţia

de Mediu cu nr.11371/23.1 1.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborelui situat în curtea imobilului cu nr.58 din str. Măgura

Vulturului, conform Contractului de Vânzare cu Incheiere de Autentificare nr.

vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 26.11.2018,

s-a inventariat următorul material dendrologic pentru caré, în conformitate cu Legea nr.

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

mQdificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr304/2009 privind Normele de protecţie

a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureştí şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind

amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadryţ_plantaţfllor dď aliniament din

Municipiul Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăciniłor, cu păstrarea alveolei:

Cude—imobilcunr.58:
-1 ex. Ailanthus altissima (tals oţetar), bitulpinal h=lOm, răsărit spontan, Iipit de

clădirea imobilului pe care o afectează, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Plantaţie de aliniament — imobiĺ cu nr.58:
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=llm, prezintă sistemul radicular

dezvoltat Ia suprafaţă, a deteriorat trotuarul făcându-I impracticabil, pericol de prăbuşire

(conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija

administratorului Iegal aI terenului pe care se află ąrborele situat în Ćurtea imobilului şi- prin

grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefonj 0211252.77.89, int.224), pentru arborele situat în

• plantaţie de aliniamelM, cohforrrí prëvederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de

protecţie a spaţfllor verzi de pe terítoriul Municipiului Bucuregi, evacuându-se masa

Iemnoasă pentru a nu bĺocă căile de acces,iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor

sau a deteriorărfl constmcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi creânŁlü-se condiţiile necesare

plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că administratori( Iegali äi terenurilor sunt răspunzători de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului i a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiun conform art 6, pct C din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B nr.

304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

- :--
-304/2009, în cornpensarea arboriior avizaţi pentru defrişare, âveţi obligaţia plantării a 6

..

— •
Ie%i tt



ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acesţuia În funcţie de specie, potrivit Angajamentului de plantare
nr.11371/1/29.2018, iar ADP sectorul 2 are obligaţia plantării a 6 ex. arbori astfel: 1 ex. în
alvedla rămasă Iiberă în urma defrişării şi%&ex. arbori în alte zone deficitare În vegetaţie din
sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

La finaUzarea iucrăŕiĺor de plantare conform arL9 aIin5 din H.C.G.M.B. nr 304/2009,
aveţi obligaţiä de a änunţä Diŕéćţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verifřcărU în teren
a plantărilor în compensar&-ln caz contrar se vor apIicasancţiuniconf. art.4 din aceaşi act
normativ.

-

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedL
Deťrişare —2ex.,arbori.

-- —

ĐIRECTOREXECUTIV,
-

--

Simona-Mańana POPA -

Întocmit: Insp. icopi Anoara

-
- fled; P.Aflexj29jl2018

-

—

prezentul aviz atost postat pe site- uI PMB. .-

bttp:J/ww.vpmbroflnsIitutfWpńmaria'direciVdirectia mediuĺavize arbod n cnnsultareĺavize arbori in COnSuI(areDhD. pedata de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •3
Direcţia de Mediu

a?rQ 7l:I1B
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sectorul 2

Spre ştflnţă:
- Asociaţiei de proprietari- dna -

Str. Maica Domnului nr.10, bi. T54, Sectowl2

;.V 1:
.S

ŔOMÂNIA
l9TW2OI i SÁRSATOPI*A iI.•PflWNÁ

Referitor ia adreša Asociaţiei de proprietari, ínregistrată ia P.M.B cu nr

1683577/23.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11381/23.11.2018, prin care solicită

emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde

aferent blocului T54 din str. Maica Domnuiui nr.10, vă comunicăm că ta verificarea efectuată

pe teren, în data de 23.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,

în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţütor verżi

din intravilanul Iocalităţilor, cu . modificările şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B.

nr304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, si HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din

cadrul plantaţiiior de aliniament avizăm
Toaletare: -

Spaţiul verde spate bloc sc.A:
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori;

-5 ex. Acer sp. (arţar) 0=20- 25cm h= 6-1 Om;
-1 ex. Salix sp. (salcie) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Prunus sp. (corcodus) 0=2Ocm h=5m- reducerea ramurilor înclinate accentuat

spre faţada blocului;
-2 ex. Populus sp. (plop) 0=20-5Ocm h=18m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamenteior în vederea evitărfl producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri

uscate şi frânte, iar specia Populus având lemnul de esenţă moale.

Spaţiul verde spate bloc sc.B:

-: -3 ex. Populus sp. (plop) 0=20-SOcm h=lBm - reducerea cu 1/2 din volumul

coronaměntelor în vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin

frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborfl având coronamentul de mari dimensiuni cu ramuri

uscate şi frânte, iar specia Populus având )emnul de esenţă moale.

lgienizare: -

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată do lăstari din specíile Ailanthus

altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Frunus sp. (corcoduş) cu 0=1-Scm şi hM-2m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor-cu păstrarea alveolei: -

Spaţiuĺ verde faţă bloc scA:
-1 ex. Prunus sp. (corcodu) 0=2Ocm h=4m, răsărit spontan,in declin biologic,

(conŕorm foto anexată). . —

-

-2 éx Salix sp. (salcie) 0=2Ocmh=3-4m, înclinate acöentuat spré parćarea auto, în

declin biologic,(conform foto anexaf.ă).
Spaţiul verde faţă bíoc sc.B: . -

Ih

Nr. 11381/1683571Í

fl.1 Pnninn Flicnhptn nr 41 cnd nnstal 050013. şsdars. Bucureş, Pománia



-4 ex. Prunus sp. (corcodu) O=15-2Ocm h=3-4m- în declin biologic, (conform foto
anexată).

-1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O=l5cm h=3m, răsărit spontan, (conform foto
anexată).

-1 ex. Salix sp. (salcie) O=2Ocm h=4m, înclinat spre parcarea amenajată, uscat
parţial, în declin biologic, (confořm foto anexată). -

Aliniament — faţă str. Maica DQmnu(ui nr. 12, bLT53:
-1 ex. Aesculus hippocastanum (catan) O=3Ocm h=8m, uscat 100%, (conform foto

anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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

— reţe]elor aeriene, astfel:
• -toaletarea se va executa conform arŁG pct. 6 din Anexa ¶ 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 nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl 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.

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantării de materialdendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător .de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şidefrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 5, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repárarea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.MB. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 55ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimeacorespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: lex în alveola rămasă liberă înaliniament 25 ex. în spaţiul verde aferent bloculvi T54 i 29 ex. îĄ alte zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 2, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului
2019, toamna anului 2019.

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 terën
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi actnormativ.

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 Iocatarilor.
- Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Toaletare - 12 ex.; arbori;
Defr!şare - 1O ex., arbori ín declin bĺlogic d!n care lex; uscat iOO%

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

* 1j 7 .
- Intc:mi%3ns,p. Pri.opiAn!şoara
- ‘-Q /
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Spre stiinţă;

Asociaţiei de proprietari ..— . •
Str Biserica Mărcuţa nr.1, bI.34; Sdbtor 2 ‚

Referitor Ia adresa dvs., nr.172601/10.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1670935/16.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr10312/17.10.2018, prin care transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui - privind emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 34 din str. Biserica

Q Mărcuţa nr.1, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, 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
modificările şi completările ulteńoare 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 — Iateral stânga, parcare auto:

- Reducerea cu 1/3 din volumul coronarňentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărh producerU de pagube materiale sau accidente prin frängerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

‘-3 ex. Tilia sp. (tei) O=40-45cm h=1 1-1 2m,
Spaţiul verde spate bicc: -

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=1 2m
Spaţiul verde spate bloc — aleea de trecere:

-3 ex. Ulmus sp. (ulm) O=20-3Ocm h=8-lOm
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

(9. - -1 ex.-Ţilia sp. (tei) O=35cm h=12m, prezintă scorbură Ia baza trunchiului,în declin
biologic, pericol de prăbuşire (conform foto anexată) - -

Lucrările avizate- se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de Jelefon
021/252.77.89, int. 224), e{'acuându-se masa lemnoasă pentru ä 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 art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de prótecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentŕu a flu fi
afectat erhilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa ín orice perioadă a anuiui);-defrişarea

şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente: cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor pecesare plantărfl de material
dendrologic tânăr. .

-çfl •

5. ..
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrăriior, siguranţa bunurilor şiapersoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz contrar apflcându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

- Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compeňsarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ; cu diametrul rninimum 7cm şi înăiUmea
corespunzătoare aäestuia în funcţie de specić, în spaţiul verde. aferent blocului, în prima

- perioadă optimă de plantare, În primăvara anului 2019, toamna anuIui2Ol9.
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 Medíu- 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 proprietari are obligaţia, ca imediat dupăţrimirea avizului să îl afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înşthnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaĺetare — 7 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore cu scorbură În declin biologic.

ĐIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Insp. Pricopi Anişoara

v. - -

—. ——---ď-
;_____

Red: P.A./3 ex.04.12.2018 - -
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AIeea ţ - ecctorul 6

(Cude imőbiĺ- st Ghiocei . Sectoŕ 2)

Referitor-ia adreśa dvs. btregistrată la P.M.B cwsir1671488/17.10.2018 şi ia Direcţia de
Mediu cu nr. 10338/18.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului .de speciaiitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in curtea iŔrnbiíůlui cu nr.9 din str. Ghiocei, contorm Procurei cu Incheiere de
Autentificare nr. ActuIui di Partaj Voluntar cu Incheiere de Aútentificare
nr. ä comunicăm că Ia verificarea efectuátă pe tereň, în data de31.10.2018, s-ä
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind
reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul IocaiităţHor—cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
téritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte ŕmobfl cu nr.9 - str. Ghiocei:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) O=3Ocm h=12m, uscat 100%, pericol de prăbuşire (conform foto
anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal al terenului pe care se află arborele, conĺorm prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-sä mäsa
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.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execüţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
şi a;tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar apIicânduse sancţiuhi -

conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. -

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru detrişare,
conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de
specie, în curteą imobilului mai sus menţiooat,.în prima perioadă optirpă de plantare, in primăvara
anului 2019, toamna anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.10338/1/05.12.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a apunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a pIantărilor
in comiensare. In caz contrar se vor aphca sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 1 ex.,arbore uscat 100%.

DIRECTOR EXSUTJV,
Simona-Mań'°îOŕ'A

Iĺ.k4 1- - -- --
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Aeferitor Ia adresa d-iuĎ - ‚ înregistrată Ia RM.B cu

nr.1673271/23.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10543/24.10.2018, prin care solicită

emiterea avizului de specialitaté pëntru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verdé

aferent blocului 62 din str. Doamna Ghica nr.10, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată

pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care,

C
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 Municipiuiui

Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde fată bloc — sc.B:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h=8-m, situat Ia o distanţă de cca.3,5m faţă de fundaţia

blocului, eliminarea unui etaj de ramuri în vederea ridicărfl coronamentului pentru

pătrunderea Iuminii naturale în aprtamentele de Ia etajele inferioare.
-. Spaţiul verde spate bloc — sc.A, parcareamenajată:

-1 ex. Juglans sp. (nuc) O=3Ocm h=12m - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate7 în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpaŞuI verde spate bloc — parcare amenajată:

-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=5-6m, uscate 1 00% (conform foto anexată).

O LucrărilB avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252 77 89, int 224), evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuâhdu-se măsuri de preveniře a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a
reţelelor. aeriene, astfël: -.. -. -.

-toaletarea sa va execuła conform a'd.6 pćt. 6- din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B: nr.

304/2009 privind Norniele de protecţi a spaţiilor, verzi de pe teritoriul Municipiúlui

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvará-toamna), pentru a nu fi

- afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminärii ramuriIor uscate şi f rânte;

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
-defriarea si extraserea rĂdăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de

eyenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr.
Precizărn că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

I il

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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Nr.10543/1673271ĺ
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ADMINISTRAŢIA DOMEMULUI PUBLIC SECTOR 2.
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Str. Doamna Ghica nr.10, bL62, Sector 2
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prevderiIor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărjlor şi
defrişăriIor, Îh caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ań. 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 prevederilorH.C.G:M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Ycm şi înălţimea
cotespuntoare acéétuia în funcţie de specie, în spaţiulverdwaferent blocuiui, în prima
perioadă optirnăde plantare, în primăvara anülui 2019, toamaflä.anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform ar19alin5 din H.C.&M.B. nr. 3041206&
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. Tn vederea verificărfl în teren
a plantăhlor În compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. att4 ďn acelaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
in xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2 ëx., arbori;
Defrişare - 2 ex., arbori, uscate 100%. -

o
DIRECTOR EXECUTIV,
Simona- a POPA
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Direcţia de Mediu
ROMAMA

1ŁÜECZQ;ü -

CĂTRE,
ADMJNISTRAŢIA DOMENIULUJ PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicfl nr.44, Sector 2
Spre ştiinţă:

AIeća r Sector 2,
— Asociaţiei de proprietari -

Aleea Pantelimon nr.14, bI.4, Sector 2

— Reĺeritor ia adresa d-iui înregistrată ia P.M.B cu
nr.1674356/25.1O.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10621/26.10.2018, prin care solicită
emiterea avizului de speciafltate pentw intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 4 din aleea Pantelimon nr.14, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe
teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în

O 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.S. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bíoc:

Reducerea cu 1/3 din volumui coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ŕamuri, în condiţii meteo nefavorabiie, Ia următoarele specfl de arbori:

-3 ex. Tilia sp.Jtei) O=20-35cm h=B-12m;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=35cm h=14m

Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:
• -3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=30-4Ocm h=9-12m,

Spaţiul verde spate bloc:
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=1 1 m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc —Iateral stânga:

• 1 ex. Aesculus hippocastanum (castan) O=4Ocm h=12m, prezintă scorbuă Ia
— ţ t baza trunchiului,îndećlin biologic, pericol de prăbuşire (confdrm foto anexată).

Lucrările avizatë së - vor executa. prin grijä Á.DP. Sector 2 (nr. de telefow
021/252 77 89, int 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

• Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jůr şi .a.
reţelelor aeriene astfel:

-loaletarea sä va executa cďhform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ‘la H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de. protecţiď a spaţiilocvěrżi de .pe teritoriul Municipiului
BucuretL, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echihbrul biologic aI acestora (cu except'a eliminărn remurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce é poaLe executa in orice perioad a anului); - - •

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua ‘pentru evitarea producerii de
L evenimente çu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare p!anfării de mateńai
• dendrologic tânăr.

- - Bd. fleiiina EËsabeta nr. 47, çcd poşlal 050013, sector 5, Bucureşü, Româna

Nr.1 0621ĺ1 674356!



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui conforrn prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia piantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm í mnălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocului, în prima
perioadă optimă đe piantare, în primăvara anuiui 2019, toamana anuluî 2019..

La finalizarea Iucrăriior de plantare éonform 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. învedereä verificărfl în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act.
no rmativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imsdiat 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 vaiabilitate 2 ani de ia data emiterU.
Toaletare — 8 ex., arbQri;
Defrişare - 1 ex., arbore, cu scorbură în declin biologic

?

Întocmit Insp. Pricopi Anişoara

Ped: P413 exS4.12.2018
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Direcţia de Mediu

Spre ştiinţă:
Asociaţiei de proprietari

B-dul Ferdinand I nr.129-135, bl. E4, Sector 2

-1 ex.
-1 ex.

frânte şi uscate

corúnament;

r

• -.

ŔOMÂNIA

IaiiI

Nr.10624/1674029ĺ
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
- Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Referitoť Ia adresa Asociaţiei de proprietari, mnregistrată la P.M.B cu nr1674029/25.102018

şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10624/26.10.201B;prin care solicită ęmiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului E4 dio b-dUI Ferdinand I

çw.129-135, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.112018, s-a
inventariat următorul material dendrologic Rentru care, in 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:
Spaţiuĺ verde ŕaţă bĺoc — sc. 1:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m - eliminarea ramurilor uscate din coronament.
Spaţiul verde faţă bloc — sc.2:

-12 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=4-5m - reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar
Spaţiuĺ verde faţă bloc — sc.3:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m
Reducerea cu 1/3 din volumul coronamenteloor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea

evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în
condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arbori:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m - reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar.
Spaţiuĺ verde faţă bioc — sc.4:

-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=12m.
Spaţiul verde faţă bloc — sa 5:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=5m - reducerea cu 112 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre trotuar şi faţada blocului.
Spaţiul verde faţă bloc — sc. 6:

-1 ex. Tilia sri (teD-O=35cm h=llm
Spaţiu/ verda fală bloc — sc. 10: -

— -1 ĄX. AiIanthusaltissima(faIs oţetar) O=25cm h=lOrn;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=8m. -

Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga,- c-1: - -

• -2 ex. Ulmus s (ulm) O=25-SOcmh=8-lOm.
Spat/ul verde spate bloc:

-3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=8-iOm, din care 1 ex. necesită -eliminar2a
şarpantei uscate 100% de Ia punctul de inserţe cu trunchiul;

-12 ex. Acer sp. (arţar) O=25-35cm h=B-llm;
Morus sp. (diid) C=3Ocm h=lOm; -

Prunus pisardi (corcoduş ornamental) O=2Ocm h=6m, doar elimínarea ramuriIor'
din coronament; • - -.

-

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=Bm, a fost toaletat, doar eliminarea ramurilor uscatďdin
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-1 ex. Populus sp. (plop) O=5Ocm h=18m - reducerea cu 112 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 trănte, iar specia Populus
având Iemnul de esenţă mo&e;

• -1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=6m - reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor
înclinate accentuat spre aleea de trecere.
Defrişarea şi extragerea rädăcinilor: -

Spaţiul verde faţă bIoc — lateral dreapta:
-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=2Ocm h=7m, uscat 100% (conform foto anexată).

Spaţiul verde faţă bloc — Iateral stânga:
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=25cm h=5m, prezintă scorburi pe trunchi, în declin biologic

avansat, fără aspect decorativ (confófm foto anexată).
Spaţiul verde spate bloc: - - - -

-1 ex. Acer Sp; (arţar) e=25cm h=Bm, situat vizavi de intrarea în curtea Poliţiei Locale
Sector 2, în declin biologic avansat, uscat 85% (conform foto anexată). -

Lucrările avizate se vor execúta prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon 0211252.7Z89, int
224), évacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriórării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:

-toaletarea se va executa conform arŁ6 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 Bucuręşţi,Tn Rerioadą5Je
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora
(cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frântę, operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a
anuluD;

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

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 specialitate privind execuţia toaletărilor şi defrişărilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului contorm prevederilor H.C.G;M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 8 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie
de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioádă optimă de plantare, în primăvara
anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conform arL9 aIin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificărü în teren a plantărilor
în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni cont. art.4 din ace)aşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îi afişeze, în
xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înşthnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 42 ex., arbori;

• - Defrişare - 3 ex., arbori, din care 2 ex. este uscate 80- 100%.

DJRECTOR EXECUTJV,
Sinph$$na POPA
Jĺ U\\

-

Întocmit

Red: P.A./3 ex.0512,2OI6 -

— prezsnlul aviz aIosI pos!aI ps std- uI PMB. -
• t-c4 Ihup-]/www.pmb.rMnsliluţíiĺpdmah&directiildireclia rneđiu/avize artori in cansultare/avizs arboń in consultare.php. re đata đe..U±.!.(—
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Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la RM.B cu:nr. 1675820/31.10.2018 şi Ia

Direcţia de Mediu cu nr. 10781/OL11.2017, prin care solicitali emiterea avizuiui de

speciälitate pentru intervenţia asupra materialului dendrologic situat pe terenul proprietate,
(conform Contractului dwVânzäŕe Cumpărare cu Tnchei&é de Autentificaré nr.2

Certificatului de Inregistrare Seria o) situat în şos, Fabrica de Glucoză

nr.21 ‚Sectorul 2, vă comunicăm că, Ia verificarea efectuată pe tërerí în data de 21.11 .201B

s-a constatat că pe terenul sus menţjonat, există vegetaţie răsărită spontan, motiv pentru

care, avizăm -

Eliminare vegetaţie spontană:
- reprezentată de Iăstari aparţinănd speciilor Ailanthus altissima (oţetari), Acer sp.

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

se află vegetaţia spontană.
Menţionăm următoarele -

- în baza acestui aviz nu se fac inteŕvenţii asupra materialulúi dendrologic cu

diametre mai mari de 6cm
- pentru inventarierea mäterialului dendrologic cu diametre mai mari de 6cm şi

emitedi unui punct de vedere, vă rugăm să reveniţi cu o nouă solicitare, Ia finaflzarea Iucrării

avizate (eliminarea vegetaţiei spontane).
- potrivit articolului 1dm HCGMB nr.121/2010, aveţi obgaţia să Iuaţi măsurile ce se

impun în vederea asigurării îngrădirii, salubrizării şi igienizărfl terenului. :-

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2ani de Ia đata emiterü.
Eliminare vegetaţie spontanâ

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

-at
-

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

-

- Direcţia de Med!u -

-1 -

Nr.1 o-şĂti 675820!

--

—

ŔOMÂNIA
Ťg1; 3 ÇÁZLr bCtĐ.

CĂTRE,
&C. Media Center Offices SRL

os. Fabrica de Glucoză nr.21, Sectotul 2

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

-

Red; PAfl exJO4.122018 - - -ť -

-

— prezentul aviz alcsl pastal pe site- uI PMB. n ‘1 / 1 /j)
http:Ilwwwnmbm[institutiilpdmahafdirectiiĺdirectia męijWavize a,bod in can$ąjhpre.jzo wbnd in consullare.nhp. uedatade
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1,;:%..:.:z..

Dlrecţ!a de Mediu - -

POMANIA
1 16 O1

p —

Nr.10827116762961 t UEC. 2010
CĂTRE,

ADMINJSTRAŢJA DOMENIULUI PUBLJC SECTOR 2 -

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiintă: -

— Ęos.' Sector 2 - -

- (Str. Cremeniţa nr. 7 — parcare amenajată u plată . Iocuri, Sector 2)

Referitor 1a adresa d.lui înregistrată Ia P.M.B cu

nr.1675296/01.112018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10827/02.11.2018, prin care solicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în parcarea auto

din str. Cremeniţa nr.7, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

14.11.2018, s-a inventariat următorul materiat dendrologic pentru care, în conformitate cu

Q 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:
Parcare amenajată (38 de Iocuri) — str Cremeniţa nr 7:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în

vederea evitărh producerh de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=3Ocm h=12m;
-1 ex. Robinia sp. (salcâm) O=2Ocm h=7m.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Parcare amenajată (38 de iocuri) — str Cremeniţa nr 7:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm), tritulpinal h=6rn, înciinat 30° spre parcarea auto, pericol

de prăbuşire (conform foto anexată).
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuându-se măsuri de prevenire a acçidentelor sau a deteriorărU construcţfllor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
-toaletarea se va executa cohform art6 pct. -6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normelé de protecţie— a spaţfllor verzL de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, in perioăda de repaus vegetativ:,a arborilor (primăvara1oamna),- pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü rarnurilor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea produceriide

evenimente cu urmări nedorite i creareat cohdiţiiior necesare plantărfl de materiaJ

deńdrologic tänăr.
Preci'ăm c administratorLll legal aI terenului este răspL'nzâtor' de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

defrişărilor, în caz contrar aplicâňdu-se sancţíuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr: i Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009. - - -
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, in alte zone deficitare în vegetaţie din
sector, în prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare donform art.9 aIin.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 conirar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act
normativ.

o
Întocmit Insp. Pricopi Aníşoara

Prezentul aviz are lermen de valabilitate 2 ani de Ia data emhedi.
Toaletare - 2 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore În declin biologic

DJRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

1

Red:P.A/3 ex.O3122018
( -— prezentul a'iz atost pestat pe sile- uI. PMB o-Ş Z 4hltp://www.omb.roRnsŰWt[ĺphmańaJdirectiftdireçtia mediulawize a.bori in consullarelavije arboń in consultare.php, pe data de .. -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI %1:;:Ş.ŕ:.

Direcţia de Mediu
POMANIA
r E ZZIS - SOtt WWEU11

Nr.10831, 10252/1676307,16703121

iţflEĘ1&
‘CATRE, . -

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2 - -

Spre ştiinţă: -

-011' --
-

Str 2— - -- Sector2 -

-DI -

Str. r Sector2

Referitor Ia adresele dvs., nr.18452/26.i0.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr.1676307

- /01.11.2018, 1670312/15.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.10831/02.11.2018,

10252/16i0.2018 prin care transmiteţi spre soluţionare cererile d-nilor i

O -
- privind emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor

situaţi în apropierea imobilului din str. Amiral Murgescu nr.5, vă comunicăm că la verificarea
efectuată pe teren, în data de 14.11.2018, 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 completările ulterioare,

H.C.G.M.B. nr.304/2009 privinďNormele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

Muąicipiului Bucureşti şi H.C.G.M.B. nr.114/2011, privind ämenajarea şi întreţinerea

;.alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc 401- str AmiraI Murgescu nr 1-3 Iateral dreapta:

Arborü sunt situaţi în apropîere de gardul imobiIuIui de Ia nr5 din stŕ. Amiral

Murgescu.
Reducerea cu 1/3 din voiumu( coronamentelor şi eliminarea ramurűor uscate, în

vederea evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea

de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, la următoarele specii de arbori:
-5 ex. Acer sp. (arţar) O=17-25cm h=6-7m
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=7m;

- -1 ex. Tilia sp. (tei) O=25cm h=8m.
Arborü

sunt Iipiţi de gardúl imobilului de Ia nr5 pecare-I afectează;
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=30cm h=IOm, prezintă oşarpantă uscată 100%,

eliminarea.acesteia de Ia punbtul de inserţie cu trunchiul.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Plantaţie de aiuiament — imobil cu nr5:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=35cm h=lOm, prezintă scorburi Ia bază şi pe trunchi, în

declin bioiogic, pericol de prăbuşire (conformfoto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

o21;:52.77.a9, int. :24), evacuânJu-se rnasa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1

Iuându-se măsuri de prevenire a açcidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

I ľ04 n.;. tE..kl, .‘. A7 ‚-‚Ą.-_-tIflrSVq nr!nrÇ Piţriirpąři Pnmni



-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
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborNor (primăvara-toartuia), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acéstora (cu excepţia eiiminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa îń orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea çăăciniI6r se vor efettua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare p!antării de material
dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzătoŕdesupravegherea
execuţiei Iucrărflor, siguranţa bunurilor şi a persoane]or În zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a ‘tehnologiei de specialitate privind execuţia toaletărilor şi
defrişărilor, în caz čontrar aplicându-se sanoiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr.304/2009.

Péntru repararea prejudiciului adus mediului confdrm prevederilor H.C.GM.B. nr.
304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,, aveţi obligaţ[a plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7crn şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă, în
urma defrişării şi 5 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriticării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din aceIaşi act
normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Ţoaletare — 8 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore în declin biologic

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P.ĂJ3 ex,05122018
-

— prezentul avíz afosl postat pe siIe- uI FMB. * 9 fhitp //ą pmb rorlnslltutłl/pnmanajdlrectrlldlrect,a mediu/av,ze arbnn In consultareiavlze arton In consuIIare nhp pe đata de O t ‘“

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47. ccd pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánía Iaril



fl., PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .11ţ:.:

Direcţia de Mediu
ROMANÎA
;eB3łsizÁTzw

Nr. 11211116815411 i 1. 0EQ101B
CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:

3ector2 -

Referitor ia adresa d-iui ‘ înregistrată ia P.M.B cu
nr.1681541/16.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11211/19.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în aflniamentul din
str. Munţii Buzăuiui nr.5, vă comunicăm că ia verificarea efectuatăpe teren, În data de
21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007, privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanui

O iocahtăţiior, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Plantaţie de aliniament — imobfl cu nzt5:

- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=20-25cm h=6-7m - reducerea cu 1/3 din voiumul
coronamenteior şi ehminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerU de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea- de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile, afectează ciădirea şi acoperişui Wŕiob.iluiui de Ia nr.5.

Lucrăril&- avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teiefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţUior verżi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în perioada de
repauś vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echihbrui bioiogic aI
acestora (cu excepţia eľminării ramuriior uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anuiui), evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărU construcţiilor din jur şi a
reţeieior aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
r execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuror şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

prevederilor avizului şi a tehnologięi dę execuţie a tăieriior, în caz contrar aplicându-se
sancţiünľćonform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de vaiabifltate 2 ani de ia data emiterfl.
Toaletare—4ex.,arbori. :- :‘

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Iqsp.1Pricopi Anişoara
Red: P.AJaex./04.12.2018 —1-;;? Jţl ‚ /
— prezentul aviz afost postat pe site- uI PMB., ş ţ ‘—&i,yi ‚‘
http:/íwww,pmbrcľinstitutiifpńmań&directHtdirect!a mediufavize aóod in consuttare/avize arbori in censutţófe.php. pe data de Ľ

Bd. Recina Etisabeta nr. 47. cndcostat 05cC13. aectar5. BucureşU. flománia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

1 t QEC 2018

•••%. •
• •• •

OMÂNIA
ZO1 B sgg*rop

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr.44, Sectorul 2

(Plantaţie de aliniament- str Lăptari Tei nr.23, str, Petre Antonescu nr 13, bL 12, str. Sfânta
Ana nr.3, i b-dul Dimitrie Pompeiu, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa dvs. nr.20504/23.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1684747/28.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11499/29.11.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, conform cerinţelor şi
speciřicaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018, inventariatde reprezentanţii
instituţiei dvs., şi menţionat în tabelul anexat (însoţit de fotografiile aferente), situaţi în
plantaţia de aliniament din ńtr. Lăptari Tei nr.23, str, Petre Antonescu nr.13, bI.12, str. Sf.
Ana nr.3 i b- dul Dimitrie Pompeiu, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţflior verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modiflcările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament
avizăm:

Executarea Iucrării de defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea
alveolelor a 34 ex. arbori cu scorburi pe trunchi, în deciin bioiogic, din care lex. uscat
100%.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerH de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţhior pentru plantarea de material dendrologic tânăr, prin grija dvs.,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arboreluizavizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 199
ex. arbori tineri cu balot de pământ1 cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie đe specie, astfel : 34 ex. în alveolele rămase Iibere
în aliniament i 165 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie din sector, în prima perioadă
optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La flnalizarea 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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl prealabile punerh în aplicare a Iucrărilor
de defrişare:

- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin publicarea
acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului iegal aI spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

Nr.1 1499116847471

Bd. Regîia Ekabeta w 47, d poştal 050013. sedor5. BucureşU. Romkiia

TeI: 021.305.5500
htlpilwww.pmb.m



- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea IucrărHor 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia Fiecărei instituţü.

Menţionăm că existenţa neconformităţilor între datele transmise şi realitatea din teren,
va Fi considerată intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată
arL4, 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.
Defńşare - 34 ex. arborĄ În declin biologic din care lex.uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

J

Întocmit: Insp. rîcopi Anişoara

(J

o
w

Red; P,AJ3 ex.103.12.2018
— pmzentul aviz afost postat pe site- uI PMB.

pe data de

Bd. Regi,a Ehsabeb nr. 47. cod poştal 050013, sector 5. Bucureştř, Rom&ua

Tet: 02130555.00 hŁ 4016
htlpiknm.pmbw
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1ţ;:'..;;.:z:..

Direcţia de Medĺu
ROMAN IA

— — - -
-4. -

Nr. 10193, 1019211669777, 16697681 21. ÜEQ 2Ob

CĂTRE, .. -

AĐMJNISTRAŢIĄ DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
- Şos. ťlectronicii nrA4, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Gama Management (prindna( - -‚ -

B-dul Basarabia nr.55, bI.M22, siC2, Sector 2,
-Global Alting Grup (prin dI
B-dul Basarabia nr.55, bl.M2?, i C3, Sector 2

O - Asociaţiei de proprietari
B-dul Basarabia nr.55, bI.M22, sc. C2 i C3, Sector 2

Referitor Ia adresele firmelor Cama Management şi Global Alting Grup, înregistrate la

P.M.B cu nr1669777, 1669768/1210.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr.10193,

10192/15.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arborilor situţi în spaţiuĹverde aferent blocului M22 din b-dul Basarabia nr55,. sc.

C2 i śc.C3, vă comunicăm că laverificare.a 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 ađministrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu

modificările şi completările ulterioare. şi H.C.GMB. nr.304/2009 privind Normele de

- - protecţië a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc sc. C2:

-3 ex. Platanus-sp. (platan) O=20-25cm h=6-8m. — reducerea cu 1/2 din Iungimea

O
ramurilor înclinate accentuat spre trotuar i eliminarea ramurilor uscate.

Spaţiul verde făţă bloc sc. C3:
-1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din lungimea ramurilor

înclinate accentuęt spre trotuar i eliminarea ramurilor uscate. .. -

Faţă bioc sc.C3 Părculeţ—Iocde joacă peniru copîi;
-2 ex.Betula pendula (mëšteacăn) O=20-25cm h=89m reducerea ëu 1/2 din

lungirnea ramurilor înçlinate accentuat spre trotuar.
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89, int. 224), conform art6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

repausvegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al

acestora (cu excepţia elirninărü ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a arului), evacuâncłuse masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

uându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur şi a

reţeleloraeriene.
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei lucrărUor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea -.

Rd. Renina Elisabeta nr. 47. cod poştal 05C013, sector5, Buçureşti. Rcmănia



prevederilor avizului şi ą 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 prÍmirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau într-uh Ioc vizibit, pentru înştiinţarea tuturor iocatańlor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —6 ex., arborL

. -

-

DIRECTOR EKECUTIV,
..

—

Simona-Mariana POPA
.- .

-.

D

Întocmit:Insp PricopiAnîşoara

--

o
-

-

.

- fltir

-- .----.--7
- . ‚_

..-.
- -

fled: P.A33 ex.1312.2018
— prezentul aviz afost postal pe sito- iiI PMB,

4 Q fl p ryJyhttp:flynAv.nmb.ror'nsUtuţiiIpdmańaidirecüţdirecţia mediulavize aiboń in consuliareţavize a,bnd in cnnsullare.php. e daţa de V,JA L
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1flĘ,(
.ýţ

•_Y3
Direcţia de Mediu -

ROMANIA
Z

Nr.10710/1674857/
2t8EQ20i8 CĂŤRE.

Dna(
Str. Aureí Vlaicu nr. - ‚ Sector 2

Reíeritor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1674857/29.10.2018 şi Ia Direcţia de.

Mediu'cu nrlO7tO/30.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arborflor situaţi În curtea imobilului cu nr. din str. Aurei Vlaicu, vă comunicăm că Ia

verificarea efectuată pe teren, în data de 21.11.2018, s-a inventariat următorul material dendrologíc

pentru care, in coniormitate cu Legea nr. 24I2007 privind reglemenlarea ş administrarea spaţiilor

verzi din intravUanui iocalităţilor, cu modificările şi compietărIe ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009

privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritąriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare: -

-

Curte imobii cu nr.
-1 ex. Morus sp. (dud)0=BOcm h=12m, acoperit cu iederă - reducerea cu 1/2 din volumuL

coronamentuiui şi eiiminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube matetiale

sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo netavorabile;

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=35cm h=12m, lipit de gardul dinspre stradă -. reduce(ea .cu 1/3 din

volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerii de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, În condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executapńn grija grija administratoruiui iegai ai terenuiui pe care se

afiă arborii, conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nn 304/2009 privind Normele.de protecţie

a spaţHior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti1 ín perioada de repaus vegetativ a arbońlor

(primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echihbrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării

ramurilor uścate şi frânte, operaţiune ce se poate executa În orice perioadă a anului), evacuându-se

masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 luându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau

a deteriorării construcţHlor din jur şi a reţelelor aeriene. —

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravheîea execuţiei

Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiunilor, r.espectarea 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 că pentru defrisarea arbořelui dud cu scorbură, este necesar să compĺetaţi

cererea cu ó copie după actul de proprietate aI imobüului, i sá vă prezentaţi Ia Dŕreqia de Mediu în

vederea semnărü unui angajament de plantare în compensare.
Pentru evitarea oricăror pericole, de (ŕrângerfle, rupere de ramuri, prăbuire arbore,)

datorate bohdŕtülor meteo neťavorabfle, avizăm, până Ia emiterea- avizului definitiv toaletarea

exemplaruĺuilAorus sp. (dud) O=lOOcrn h=14m, care prezintä scorbură Ia baza trunchiului, colet -

reducerea cu I/2 din völumul cornnamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitârü

producerü de pagube materiale .şi umane(conform foto ąnexată),
Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.

Toaletare — 3 ex., arbori

DÍRECTOREX i

Simona-Mari “POP ‘& -

flEMEDIU-I - . . -

Intocmit: InspĄ Ppcop; Anşoara
Red: PA13 exil3.1 8 4

— prezenlul aviz afasţ -

http:/Nnpmbroí,nstituti ctiiĺdirectia mediuiavize- aîtari in cansulţare/avize a,toń in consuItardphp, pe a de

18, DEQ 2i8

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513. sector 5. Bucureşü. Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11212116814281 2 1 BEĽ 22
CĂ TRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

ŔOMÂNJA
B 1fll0 l SARBAO4 iMç(u?%

Spre ştiinţă:
DI.— ‚

Str.ż Sector 2,
- Asociaţiei de proprietari
Str. Alexandru ceI Bun nr.26, bI. T16, Sector 2

Referitor Ia adresa d-Iui ‚ inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1681428/16.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11212/19.11.2018, prin care soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului T16 din str. Alexandru ceI Bun nr.26, vă comunicăm că Ia verificarea
efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, s-a inventańat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bioc - parcare:

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=3m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiui verde faţă bloc - parcare:

Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor înclinate accentuat spre parcarea auto, Ia
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) O15cm h=3m;
-2 ex. Prunus sp. (corcoduş) ®=15-2Ocm h3-4m;
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=15-2Ocm h3-4m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc:

-2 ex. TiIia sp. (tei) 020-3Ocm h=8-lOm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
înclinate accentuat spre faţada b(oculuř.
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
SpauI verde faţă bloc:

-1 ex. Robinia sp. (salcâm) bitulpinal h=7m, prezintă o tulpină cu Fisuri, eliminarea
acesteia, pericol de prăbuire. (conform foto anexată);

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=2Ocm h=4m, prezintă ciuperci saprořite (conform
foto anexată);

-1 ex. Cerasus vulgare (vişin) trunchi fără coronament O=lOcm h3m, uscat 100%
(conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de teleíon
021/252.77.89, int. 224), 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:

8d Regna EIsabeta w. 47, cod poştaIOSCOl3. sector5, &îcumşk

TeL 0213055500
htlpJhwNIpmb.m



-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-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea produceńi de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material
dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriřicării în teren
a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi 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 - 9 ex., arbori;
Defrŕşare - 3 ex., arbori, În declin bioiogic din care ltrunchi uscat 100%

DIRECT EXEC&)V.
SimonP1

Întocmit: In . Pricopi Anişoara

4ticJcyî

Red: P.A.(3 ex.13122018
— prezentut av afost postat pe se- uI PMB.
hItp:ĺĄvw..ąpmbmľinsIiIutiiipdnaria/dWectiiIdirectia mediulavize arboń n consutta,etavize arbori in consultare.php, pe data de..

lB.L

Bd. Regna Eleaba r 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, Rom

Tel:021305550O iit 4016
hhpjhwňv.pmb.m
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Direcţia de Mediu
.PQMANIA

-
— IÇ1S fl j1bD1tS jttntk

Nr.11240/16819951
2tDEĽ28J8 CĂ TRE,

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL Ul PUBLIC SËCTOR 2

-

- Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
tprětünţă:
-Dna
B-dul -

Sector 2,

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia PJtB cu nr.1681995/19.11.2018

şi Ia DÍrecţia de Mediu cu nr11240/20.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de

specialitaţe pentru intervënţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M7 din

b-dul Chişinău nrl6, vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de

14;12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate ću

3 Legea nr. 24/2Q07, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul

Iocalităţilor, cu modificările şi completările ultedoare şi H.C.G.M.B. nr304/2009 privind

Normete de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului BucurĘşti, avizăm:

Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta:

-1 ex. Pwnus. sp. (coŕcoduş) O2Ůcm h=5m - ‘ŕeducerea cu 1/2 din Iungimea

ramurilor înclinate accentuat spre trotuar şi carosabil.
Spaţŕul verde spate bloc- parcare amenajată:

-1 ex. Salix sp. (salcie)- O=25cm h=6m - reducerea cu 1 ‚5m din Iungimea ramurilor

înclinate accentuat spre parcarea auto i eliminarea ramurilor uscate.

Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — Iateral dreapta spre trotuar

-2 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O=10-l5cm h=3-5m, uscate 100% (conform foto

anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a

reţelelor aeriene, astfel:
-toa(etarea 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-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramutiioruscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa in orice perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de -

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona opéraţiunilor, respectarea

prevederilor avizului i ä t&'nologini de oecilitate privind execuţia toaletărilor şi

dafrişărilor, în caz contŕar apĺicându-se sancţiuni conform arz. 6, pct 8 din í\nexa nr. 1 Ia

H.C.GM.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform prevederilor RC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.

64 Regna Elisateţa nr 47 cod poştal 050313. sednr5. Bucureşdflomânia
- I i i Ĺ



arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia in funcţie de specie, în spaul verde aferent blocului, in prima

• perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
vérificărU în teren a plantărilor În compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni conf.
art4 din aceIaşi act normativ.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în xerocopie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibi), pentrű înştiinţarea tű{uror Iooatarilor.

Pręzentul aviz are termen de varébiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —2 ex., arbori;

— Defrişare- 2 ex., arbori, uscate 100%.

DIRECTOR E UTIV,
Símona- Ý}$ PA

ď

Red; P.A13 ex.13.12.2018
— prezenlul aviz atosl pastat pe site uI PMB. J B BEQ ?ÍIhttp://ymw.pmb.roňnstitutii/ońmańaJdireçţiWdirectja mediujavize artoń in consulta,Wavize a,bnń in cnnsultare.php, ne data do

o

v

Întocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Bd. Regina Esabeta nr. 47, cod pvştal 05C013, sedor5, Bucure. Rcnán2



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA

::z1a sAPEMcMlMoEunÄ

Nr.11241116819171
21. DEC 2QŘ

Spre ştiinţă:
-Dna
Str.

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nr. 44, Sector 2

Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei înregistrată Ia P.M.B cu nr.1681917/19.11.2018

şi Ja Direcţia de Mediu cu nr.11241/20.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru íntervenţia asupra arborilor situaţi în str Trei Scaune nr.11, vă
comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, 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 modificările şi
completările ulterioare şi H.C.GM.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucurefl, avizăm:
Toaletare:
Spate imobfl - Domeniul Public:

-6 ex. Acer sp. (arţar) O=25-3Qcm h8-lOm - reducerea cu 1/3 din volumul

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerfl de pagube

materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo

nefavorabile.
Vefrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Spate imobfl - Domeniui PubIic:

-1 ex. trunchi Ulmus sp. (uim) 040cm h5m, uscat 100%, Iipit de gardul imobilului

de Ia nr.11 din str. Trei Scaune (conform foto anexată);
-2 ex. Acer sp. (arţar) O=20-3Ocm h=4-8m, prezintă scorburi pe trunchi şi Ia baza

trunchiului cu ciuperci saprofite (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), 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 arŁ6 pct. 6 din Anexa

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi

afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte,

operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);
-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producehi de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material

dendrologic tânăr.
Precizăm că administratorul Iegal

execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurüor şi
prevedeňlor avizului şi a tehnologiei
defrişărilor, în caz contrar aplicându-se
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

1 Ia H.C.G.M.B. nr.
teritoriul Municipiului

Bd. Rea Eĺisabeta rw. 47, cod poştalCSOOI3, şedor5, Buaireşti, R&.,a

Td: 021305 55.00
hUpihvnů.pmb,w

aI terenului este răspunzător de supravegherea
a persoanelor Tn zona operaţiunilor, respectarea
de specialitate privind execuţia toaletărilor şi

sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia



de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

care 1 trunchi uscat 100%.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mar' POPA

Întocmît: Insp. P copi Anişoara

Red: PA13 ex14.12.2010
— prezentul avÉz afost poslal pe sÉte- ul PMB.
hItp:íłwqvpmbmr,,stiMiţ'prirnariaţdiec(HidwecI medkjţavize arbod in consultar&avize amcń in consultare.php. po data de...,.a.h[Q 20111

Bd. RegW,a Et5abeta nr. 47, cod poşlal 050013, sedor5, Bucureşli, Rom&iia
Tel: 021.30555.00 Îg. 4010
htlplhwnv.pmb.m
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Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009, în compensarea arbońlor avizaţi pentru defrişare, aveţi obiigaţia plantării a 13
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi mnălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie đe specie, astfel: 3ex, în spaţiul verde din spatele
imobilului cu nr.11 şj 10 ex. în alte zone deficitare în vegetaţie în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

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
veriřicării în teren a plantărilor în compensare. Tn caz contrar se vor apflca sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen
Toaletare - 6 ex., arbori;
Defdşare - 3 ex., arbori din



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘1ţ2%::::Z.
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Direcţia de Mediu • .

- POMANIA
‚01 s r LJoow i.tt

Nr.11249/16819231
CĂTRĘ

ADMINISTRA ŢIA DOMENIUL UI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicü nr.44, Sector 2

Spre ştflnţă:
DI

Aleea I - — Sector 2,
-tAsociaţiei de proprietari - -

Aleea Mozaicului nr.6, bI.B9, sc.A, Sector 2 -

Ż

Referitor iá:adresa dvs, nr.19555/O8.11.2018, înregistrată la P.M.B ců-•

nr.1 681923/19.11.2018 şi Ia Qirecţiade Mediu cu nrl 1 ?49/20.1 1.2018, prin care transmiteţi

spre soluţionare cererea d-Iui privind emiterea avizului de specialitate

pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B9 din aleea

Mózaicului nr.6, vă comunicăm că la verificarea efectuată pe teren, în data de 14.12.2018,

ś-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.

24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţüor, 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: . -

Spaţiul verde faţă bloc, sc.A — parcare amenajată: -

Reducerea cu 113 din volumul coronamentelor şi elitĎinarea rămuńlor uscate, în

vederea eitării producerii de pagube materiale sau-accidente prin frängerea şi prăbuşirea

de ramuri, in condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O=25cm h=lOm;
-1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O=3Ocm h=8m;
Reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilorînclinate accentuat spre parcarea auto, Ia

O
următoarele specii de arbori:

-1 ex. Mows sp. (dud), multitulpinal h=Bm;
-1 ex. TÍI ia sp. (tei) O=2Scm h=lOm;

Spaţiul verde spate bloc, sc.B — ĺocu! de $rcare cu nr. 1 1
-1 ex. Ailanthus altissima (falsoţëtar), bitulpinal h=lOm, prezintă o tulpină cu;;'#

scorbură, lipsă ritidom, eliminarea acestéia, iar cealalt tulpină necešită - reducerea cu 1/3

dih volumul ćoronamentului şi eliminarea ramLírilor uscate, in vederea evităriľ producerii de

pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri1 în condiţii meteo

nsfavorabile.
Lucrările avizate se vor ëxecuta prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon

021/252.77.89r int. 224), conform art.8 pct. 6, Anexa 1 din H.&G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de

rrpaus vgetativ a arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afecte echilibrul biologic aI

acesora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

orice perioadă a anului), evacuânđu-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 aeriena - -
-

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47, cad poştal O5l3. sector 5 Bucureşti. Rcmănia I Đ'\ ! S II



Precizăm Iegal äI terenuluĺ este răsünzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în-zona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în čaz cntrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are -obhgaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
înxerocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Jocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare—5ex;arbort -:-

DIRECTOR EXECUTIV, -

Simona-Mariana POPA
-

- Intocmit: Insp1 Pricopi Anişoara

-— -—---

... —t

o

-ľ

..
-

r - -

Red: P.AJ3 exJl3.12.2018
- - --- - - -

— prezentul aÝiz atost pastat pe site- uI PMB. - -
-

http:/AwwpmbroIinstitutii/pdma,iaJdirectii/directia msdiu/avize artoń in consultarelaýize prboń in consultarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •!

Direcţia de Mediu

Spre ştflnţă:
- A.D.P. Sectorul 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

.3, Sector 2

•4••4.

•%
‚\‘•..% d'

‘.
..

Referitor Ia adresa A.D.P. Sectorul 2, nr.19554108.11.2018, inregistrată Ia P.M.B cu
nr.1681922119.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11250/20.11.2018, prin care transmite spre
soluţionare cererea dvs., privind emilerea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui
situat in curtea imobilului cu nr. din str. Gheorqhe Titeica. conform Contractului de Vânzare

Cumpărare cu Incheiere de Autentiflcare 1 i a Procurei cu Incheiere de
Autentificare nr. vă comunicăm că Ia verificarea eíectuată pe teren, in
data de 14.14.2018, s-a invbnianat urmaLorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Łegea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul localităţilor,

cu modificăńle şi completările ulterioare şi H.C.G.MB. nr.304/2009 privind Normele de protece a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extragerea rádăcinilor:
Curte imobiĺ cu nr.

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=3Ocm h=lOm, situat Ia o distanţă de cca. 50 cm
faţă de clădirea imobilului cu nr.8, uscat 100% (conform foto anexată).

Łucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevedeňlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţíe a spaţii(or verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărü construcţblor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare plantărü de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrärilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului

şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentw refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevedehlor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaŞa plantării unui arbore tănăr cu balot
de pământ, cu diametwl minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie de
specie, in curtea imobilului mai sus menţionat, in prima perioadă optimă de plantare, în primăvara
anului 2019, toamana anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.11250/1ĺ 13.12.2018.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conform arL9 an.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 verificărü 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., arbore, uscat 100%.

DIRECTO *ECUTItŕ
Simona- PAĆ,

* Intocmit: Ins,JPricopi Arnşoara
Red:P.Ai3exi14.1 ÄNiP —łŕí J r

— pmzentul aviz afnst pos o uI PMB. 1111—1
htIpJM,Ąv.pmb.mlinstiluliiĺprimahaidirecliďdirectia medkj/ave arbod in consullareĺavize arboh n consItare.phD, e ata 1-&--DEQ 20;9

Nr. 1125011681922/ 21, DEQ 2918

Str
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r

Bd. Rega EIabeta rr 47, od poştal 050013, sed&5, Bucurfli. Rcxnia

Tet 021305.55.00
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(Parbare amenajată str. Pescărusulutnr. 1, bI.25, Sectornl2)
t

Referitor- —la adresa d-Iui înregisträtă Ia P.M.B cu
nr.1682542/20.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11297/21.112018, prin carę solicită
emiterea avizulW de specialitate-pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea
aferentă blocului 19 din str. Pescăruşului nr.2, 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 spaţfllor verzi din
intravilanul Ibcalităţilor, cu modificările şi completările ulteŕioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

t

Fată bloc 25, str. PescăruuIui nr. 1- parca amenajată, Iocul cu nr.42 ‚reper — Punct Trafo:
-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O=25cm h=lOm, prezintă o scorbură pe trunchi -

reducerea cu 1/2 din volumul coronamentujui. şi eliminare&ramurilor uscate, în vederea
evitării producerfl de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr, de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în

Q
orice perioadă a anului), evacuându-se masä Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire. a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Precizăm că administratorul Iegal—aI terenului este răspunzător de supravegŕierea
ëxecuţiei luďrăťilor, siguranţa bunurilorşľa persoanelorîn zonâ operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului La tehnologiei dě exécuţie 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., arbore.

DJRECTOR .- -

:.;simona-M na POP
n í VIRĘCyj

Întocmit:fy,3.PricoPiAnişoara

Red: P.AJ3ex.13.12. MÂNl
* v

— prezentul avIz atost po - uI PMB.
http:Uwvw.pmb.rMnstiWtifpiimari&directiÍdirectia meďu/avize a,bod n conşultar&avize a,bori consultare.php, pe data de 1•8••D•EC 20i8

Nr.1 129711682542/

f C
PRIMĂRIA MUNÍCIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

21 BE&-2918'
CĂTRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBĽIC SECTOR 2
Şos. Eiectronicfl nr.44, Sector 2

‚-Sector 2,

Spre ştflnţă:
-DhI
Str F

ŔOMÂN IA
mis-,a 3i7Qct jiCVunÄ

Bd. Regina Elisabeta nr. 4, cod paştal dsis, sedar 5, Ducureşti, flomănla
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
:1: SłEAC;O uĄ

Nr. 11370116832171 EQ żui

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicii nr.44, Sector 2
Spre ştiină:
-DI( -

Str. ‚ ector 2,
- Asociaţiei de propfletari
os. Iancului nr.29, bI.105B, sc.B, Sector 2

Referitor Ia adresa d-iui ‚ înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1683217/22.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.11310/23.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent bl.105B, sc.B i sc.C din os. Iancului nr.29, vă comunicăm că Ia verifIcarea
efectuată pe teren, în data de 14.12.2018, 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 modiflcările şi completăńle ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr30412009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bioc, sc.B şi sc.C:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în
vederea evitărü producerU de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specfl de arbori:

-1 ex. Ulmus sp. (ulm) 025cm h8m;
-1 ex. Acer sp. (arţar) 030cm hlOm.

Spaţiul verde spate bIoc, sc, B şi sa C — parcare amenajată:
-6 ex. Populus sp. (plop) O=50-6Ocm h18-20m - reducerea cu 1/2 din volumul

coronamentelor în vederea evităńi produceńi de pagube materiale sau accidente prin
frângerea şi prăbuşirea de ramuri arborii având coronamente de mari dimensiuni cu ramuri
uscate şi frânte, iar specia Populus având Iemnul de esenţă moale

-1 ex. Acer sp. (arţar) ®=35cm h12m- reducerea cu 1/3 din volumul
coronamenteĺor şi eĺiminarea ramurilor uscate, în vederea evitărü producerii de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo
nefavorabile

Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform arL6 pct. 6, Anexa 1 din 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 (primăvara-toamna), pentru a nu i afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, operaţiune ce se poate executa în
orice perioadă a anului), evacuându-se masa 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.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea

Bd Regna Elsabeta rr. 47, od paştal 050013. sect 5, Buasroşli, Româ,a

TeI: 02130555.00
httpJNnww.pmb.m



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 30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru ĺnştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaleiare — 9 ex., arbori.

DIRECTOR ECUTIV,
Simo OPA

UEM DIUz
0'

‚

lniocmit: Insp. Pricopi Anişoara

Red: P,A./3 etjl4.12.2018
— prezenlul av arosl po5tat po ste- u! PMB. J 8, cL,. L LI ib
httpiNv.pmb.wĺinsItIulWpńnańaţdirectiiIdimctia mediu!avizo arboń in consultawelavŕze arboii in consotareoho. DĐ data de

Bd. Regna ElEabeta rv 47, ctd poştal 050013, sector 5, 8ocureşti, Romka

TeI: 021.305.55.00 nŁ 4016
httpiĺwww.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;lţ%Ą:-.

Direcţia de Mediu
- POMANIA

Nr.11402/1683461/ 2 t DEQ 2%E
CATRE,

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronjcii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna i

Stri -

Sector2,

Aeferitor la aUresa d-nei îhregistraą. äa P.M.B cu
nr.1683461/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11402126.11.201B, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în parcarea
aferentă blocului 19 din str. Avrig nr.62, vă comunicăm çă laverificareä efectuată peteren,
în data de 14.122018, s-a inveńtariat următöŕtil măterial dendrblogic pentru care, în

O 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.S. nr.304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc, Iateral stânga — parcare amenajată:

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=SOcm h=14m - reducerea cu 1/3 din volumul coronamentuluľ
şi eliminarea ramurilor uscale, în vederea evitărü producerii de pagube materiale sau
accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, în condiţii meteo nefavorabiíe.

• Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon
021/252.77.89, int. 224), conform art.6 pct. 6, Anexa 1 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

; Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetatiVa arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fränte, operaţiune 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 deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

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.

Petenta are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl afişeze; în xerocopie, la
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştflnţarea tuturor locatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare — 1 ex., arbore.

DIRECTOR -

Simona- iana P
LOIR ŢJĄ

In,tQcmit: (nsşfJoĺAn4oara

Red: P.AJ3 ex.13122018
— prezenlul aviz alosl postat pe site- uI PMB.
hhnJAwnmb.roJnstituIii'pńmad&directYdiredia mediuiavize a,boń in consultar&avize wbo,î in çvnsuttare.yhp. pe dala de •8DEC 20's

Bd. flegina Eflsabeta nr. 47, cod pośtal O5l 3. sector 5. Bucureşti. Románia I I 5' I I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1/%.:;.:t..

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

SÁPHATOPI,ĄIMnEUaA

21. UEC. 2b.
CĂ TRĘ

ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, Sector 2

Spre ştiinţă:
-Dna
B-dul E -. ..‚ ‚ą. Sector 2
- Asociaţiei de proprietari- preeđinte -

B-dul Basarabia nr.61, bl. M29, Sector 2

Referitor Ia adresa d-nei I înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1684885/28.1t2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr11498/29.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului M29 din b-dul Basarabia nr.61, 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.304120D9
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bioc spre str Carei:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate în
vederea evitării producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea
de ramuri, în condiţii meteo nefavorabile, Ia următoarele specii de arboń:

-1 ex. Tilia sp. (tei) O=3Ocm h12m, inclusiv eliminarea unui etaj de ramuri în
vederea ridicării coronamentului;

-2 ex. Robinia sp. (salcâm) O=20-3Ocm h=8-1 1 m, inclusiv degajarea corpului de
iluminat public;

-1 ex. Prunus sp. (corcoduş) Q=lOcm h=3m — reducerea cu 1/2 din Iungimea
ramurilor care afectează faţada blocului.
Spaţiul verde spate bloc — aieea - ghena de gunoi:

-4 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=6-8m - reducerea cu 1/3 din volumul
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea evitării producerfl de pagube
materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri, in condiţii meteo
nefavorabile.
Spaţiul verde spate bĺoc — parcare auto, spre str. Carei:

-5 ex. Acer sp. (arţar) O=20-25cm h=6-Bm — reducerea cu 1/2 din Iungimea ramurilor
inclinate accentuat spre parcarea auto.
Igienizare:

-eliminarea vegetaţiei spontane, reprezentată de Iăstari din specflle Ailanthus
altissima (oţetar), Robinia sp. (salcâm), Prunus sp. (corcoduş) cu 01-3cm şi h1-2m.
Defrişarea şi extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc — aleea - ghena de gunoi:

-1 ex. Acer sp. (arţar) 0=1 5cm h=5m, uscat 1 00% (conform foto anexată).
Lucrările avizate se vor executa prin grija A.D.P. Sector 2 (nr. de telefon

021/252.77.89, int. 224), evacuându-se masaiemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Nr.1 1498116848851

Bd. Regiia EIabe(a nr 47. d po$aI 050013, sector 5, Bucureşli, Ranâa

TeI: 0213055500
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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 la H.C.G.MB. 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 eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

-igienizarea se va executa cât mai curănd, în vederea asigurărfl unui climat
sănătos pentu cetăţeni şi a condiţfllor optime de dezvoltare a materialului dendrologic
rămas;

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

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 B din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.MB. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocuiui, în prima
perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019.

La řinalizarea 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 cadruI P.M.B, în vederea
veriřicării în teren a plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor apflca sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în xerocopie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Toaletare — 13 ex., arbori;
Defrişare - 1 ex., arbore, uscat 100%;
ígienizare zonă.
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Simona-M na POPA'°C
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- (Planíati& de abníament- str Pompiĺiu Manohu n 7,

Referitor Ia ä'dresa dvs. nr.20863/28.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1686280/28.11.2018 şi Ia Diretţia de Mediu cu nr.11600/05.12.2Q18, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui,

o conform cerinţelor şi specificaţiei adresei Direcţiei de Mediu nr. 3605/15.05.2018,

inventariat de reprezentanţii instituţieidvs., şi menţionat în tabelul anexat (mnsoţit de
fotografiile aferente), situat în plantaţia de aliniament din str. Pompiliu Manoliu nr.7,
vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 2412Ó07, privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu

modificările şi completările ultęrioare, H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti i HCGMB nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor

• de aliniament avizăm:
Executarea Iucrării d defrişare u extragera rădăcinilr i păstrarea

alveélelor a unui arbore cu scorburi pe trunchi, în declin biologic.
Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şLcrearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr,
prin grija dvs., evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor sau

O reţelelor aeriene din jur.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederildr H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia

plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum Tcm şi

înălţimea corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel: 1 ex. în aíveola
rămasă Iiberă în aliniament i 5 ex. în alte zone deficitaŕe în vegetaţie din sector, în
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare cpnf. art. 9 aIin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediudin cadrul P.M.B. în

vederea verificărH în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apUca
sancţiuni conf art 4 din aceIaşi act normativ -

Menonăm că vă :evin Ľ:rnătoarele ob!igaţii -prealabfle pun3rii în 2plicare a

Iucrărilor de defrisare:
•

- informarea catăţenilor cu privire Ia arborfl avizaţi pentru defrişare, prin

pubiicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administťatorului

-

_____
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Iegal al spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de internet 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 précizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în cäre acestea se vor
executa, ţinându-se ont de zona de acţiunei fluxul auto/pietonal, prin publicarea
acestor informaţii pë pagina ofidială de internet a primăriëi desector, -în funcţie de
posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei institujiL

Menţionăm că existenţa necóhformităţflor in?re áűre)e ransmise şi -

reafltatea din teren, va ficonsidemtă fnfervenţie asupra aŕborilor fărä aviz de
speciaiitate.

Nerespectarea celor menţionate ln prezentul aviz de specialitate va fi
sancţionată 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 tedtoriuľMunicipiuluî Bucureştî.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2,ani de Ia data:emiterii.
1.

Defrişarę - 1 ex. arbore,Jn déôIín biologic''

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27. DEQ 2018

Str.
nI I

CĂ TPW

• Sector 2

ŔOMÂN IA
T;:Ę.:sÄnnÂrnprM

(Curte imobiĺ - str. Aura Buzescu Sector 2)

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată la P.M.B cu nr.1681449/16.11.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.11208/19.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr. din str. Aura Buzescu, conform Contractului de
Vânzare-Cumpărare cu Garanţie Ipotecară ni Incheiere de Autentiflcare nri i
Extrasului de Cade Funciară nr.. 3, vă comunicăm că Ia verificarea etecwaia pe
teren, in data de 14.14.2018, 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 modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind
Normele de protecţie a spaiIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişarea şi extraqerea rădăcinilor:
Curte imobü cu ni - spate:

-1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O=35cm h=llm, răsărit spontan, situat Ia o distanţă
de cca.2Ocm faţă de gardul din beton al imobilului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de detrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzí de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, evacuăndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărH construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţhle necesare plantării de
material dendrologic tänăr.

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 speciaütate privind execuţia deťri$rilor, in caz contrar aplicăndu-se sancţiuni
conform art 6, pct 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
in compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 6 ex. arboń tineri cu
balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie
de specie, în curtea imobilului in prima perioadă optimă de plantare, in primăvara anului 2019,
toamana anului 2019, potrivit Angajamentului de plantare nr.11208/1118.12.2018.

La finalizarea Iucrărilor 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 cadrul RM.B, in vederea veriflcărb în teren a plantărilor
in compensare. b caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. ad.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişare — 1 ex. arbore

DIRECTOR E)(EJÜf1Vý*.
Simona-M4ýţňa PO64\

Red: P.A.13 exilB.1 .2018
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(Cufle imobiI- str. Tugomir Voievodi Sector 2)
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Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1681635116.11.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.11210/19.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborelui situat in curtea imobilului cu nr din str.Tugomir Voievod, conform Certif]catului
de Motenitor nr. vä comunicăm că ia verificarea efectuatä pe teren, in data de
14.14.2018, s-a inventanat urmaiowl material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianui Iocalităţilor, cu
modiHcările şi completările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr.30412009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor:
Curte imobiI cu nr. I

-1 ex. Abies sp. (brad) O=25cm h=lOm, uscat 100% (conform foto anexată).
Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului

Iegal aI terenuiui pe care se atlă arboreie, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor ver2i de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţülor din jur şi a reţelelor aeriene şi creându-se condiţiile necesare piantării de
material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor in zona operaţiuniior, respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărilor, în caz contrar aphcându-se sancţiuni
conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304ĺ2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform prevederiior H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveU obligaţia plantării unui arbore tânăr cu balot
de pământ, cu diametwl minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia in funcţie de
specie, in curtea imobilului mai sus menţionat, in prima perioadă optimă de plantare, in primăvara
anului 2019, toamana anului 2019, potrivit Angajamentuiui de piantare nrl 1210/1/17.12.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform arŁ9 alin.5 din H.C.G.M.8. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B, în vederea veńflcărb in teren a plantărilor
în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act noanativ.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Deťrişare — 1 ex., arbore, uscat WO%.

Nr 11210/1681635/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

• M

27. DEQ 2010
Nr.1 124511682123!

CĂ TRE,
ĐJ

Str. ľ, Sector 2
Adresă de corespondentă:
-DI\
Str. ( se.ctorul 2

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr.1682123/19.11.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr.11245/20.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea imobilului cu nr, din str. Maria
Ghiculeasa, conform Contractului de Vânzare-Cumpărare cu Incheiere de Autentificare
nr. . -. vă comunicăm că Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
14.12.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care, in 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:
roaletare:
Curte imobil cu nr. ;tr. Maria Ghiculeasa - faţă:

-2 ex. Abies sp. (brad) O=25-3Ocm h=8-lOm, situaţi Ia distanţa de cca., lm de imobil
- reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitării producerü de pagube materiale sau accidente prin frăngerea şi prăbuşirea de ramuri,
în condiţii meteo nefavorabile.
Curte imobil cu nr 7 - spate:

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=25cm hBm, situat Ia distanţă de cca.lm faţă de gard -

reducerea cu 1/3 din volumul coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate, în vederea
evitărü producerii de pagube materiale sau accidente prin frângerea şi prăbuşirea de ramuri,

în condiţii meteo nefavorabile.
Defrişarea şi extraqerea răđăcinilor:
Curte imobi! cu nr. - str. Maria Ghicu!easa ĺaLă:

-1 ex. Pinus sp. (pin) O=2Ocm h5m, inclinat spre trotuar si carosabil în apropiere

(
de gardul dinspre stradă, pericol de prăbuire,(conform foto anexată);

-1 ex. Acer sp. (arţar) O=2Ocm h=6m, Iipit de gardul imobilului pe care-I afectează

(conform foto anexată).
Curte imobil cu nr. 7 - spate:

-1 ex. Abies sp. (brad) O=25cm h=lOm, prezintă scorbură pe trunchi, în declin
biologic, pericol de prăbusire, (conform foto anexată).

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului elgal aI terenului pe care

se aUă arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuándu-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.GM.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi
afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
operaţiune ce se poate executa în orice perioadă a anului);

001
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-defrişarea şi extragerea rădăcinilor se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantăńi de material
dendrologic tánăr.

Frecizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuńlor 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.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform prevederilor H.C.G.M.B. nr
304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 18
ex. arbori tineri cu balot de pământ cu diametrul minimum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, în curtea imobilului mai sus menţionat, in
prima perioadă optimă de plantare, în primăvara anului 2019, toamana anului 2019, potrivit
Angajamentuiui de plantare nr.1 1245/1 / 17.12.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 3 ex., arbori;
Deĺrişare - 3 ex., arbori cu scorburi în deciin biologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI l/;:%:.:.i..

Direcţia de Mediu
POMANIA
- S ZSiS r.AQBÁo;!J iIflÇ!UNÁ

CA TRĘ
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Şos. Electronicü nrA4, Sectorul 2

Spre ştiinţă:
- s.c, r r

B-dul Sectorul 1

(P/ania(ie de aänżament spate teren - os. Pant&imon nr. 130, Sectorul 2)

Referitor Ia adresa S.C. -

Petre, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1682377/20.11.2018 şi Ia Direcţia de Meuiu u
nr.11283/21.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arborelui situat în plantaţia de aliniament din spatele terenului din os. Pantelimon
nr.130, vă comunicăm că 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 spaţülor 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, i HCGMB nr.114/2011

privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
avizăm:
Defrişarea şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Plantaţie de ahniament — spate teren os. Panteĺimon nr. 130:

-1 ex. Populus sp. (plop) 050cm h16m, prezintă scorbură deschisă Ia baza
trunchiului, pericol de prăbuşire (conform foto anexată).

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija A.D.P.
Sectorul 2 (nr. de telefon 021/252.77.89, int.224), conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-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 şi creăndu-se condiţiile necesare plantării de material dendrologic tänăr.
Precizăm că administratowl Iegal aI 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, 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 conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.

304/2009, fn compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6
ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia în funcţie de specie, astfel lex. în alveola rămasă Iiberă în

aliniament i 5ex. în alte zone deficitare in vegetaţie din sector, în prima perioadă optimă de
plantare, în primăvara anului 2019, toamna anului 2019.

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 verif]cării în teren
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a plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act
normativ.

Menţionăm că pentru desFiinţarea alveolei S.C. NEW MAP CASA MAGICA SRL
prin împuternicit dFt..Ĺ. trebuie să completeze đocumentaţia cu actele
doveditoare din care să reiasă accesul direct în parcare, deoarece în avizul Comisiei
Tehnice de Circulaţie plan anexă este stipuiat că accesul este existent.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex., arbore plop cu scorb ură în declin biologic.
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