
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 9839/1561393/1/ ú501 &L5,1P

CĂTRE,
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

COMPLEX SPOR TIV NA ŢIONAL SALA POLIVALENTĂ
Doinnul — împuternicit
Calea Piscului nr. 10, sector 4

Ü
Spre şdinţă:
Adrninistraţia Lacuri Parcuri şi Agreernent
Şos, Bucureşti Ploieşti nr. 8B, sector 1

Referitor la adresa A.L.P.A.B. nr. 12515/25.09.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1561393/28.09.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9839/29.09.2017, prin care este
transmisă spre soluţionare cererea dumneavoastră, de emitere a avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în «spaţiile amenajate în exteriorul Sălii
Polivalente şi în Grădina Sălii» din calea Piscului nr. 10, sector 4, vă comunicăm că în
data de 27.11.2017 a fost emis avizul nr. 939/1561393 care cuprinde 168 de toaletări ale
arborilor.

Având în vedere semnarea Angajamentului de plantare pentru 15 ex. arbori, de
către domnul în calitate de împuternicit al instituţiei dvs., arbori inventariaţi la
verificarea efectuată pe teren, în data de 11.10.2017, în prezenţa unui reprezentant al
complexului, 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă intrare spectatori:

- 4 ex. Pinus sp. (pin) ś25 30-35m, h 6-8m, uscate 100% (1 ex. bitulpinal)
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) ® 40m, h lOm, uscat 100%
- 2 ex. Acer sp. (arţar) ® 40m, h 8-9m, uscate 100%

Spaţiul verde grădina 2:
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 30-45m, h 8-9m, uscate 100% (1 ex. bitulpinal)

Spaţiul verde - lateral stânga zonă parcare spre teren sport:
- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 45m, h 8m, uscat 100%

Spaţiul verde - lateral stânga zonă pod:
- 1 ex. Abies sp. (brad) ® 30m, h 6m, uscat 100%
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Spaţiul verde zonă faţă lac:

- 1 ex. Abies sp. (brad) ® 45m, h 9m, uscat l0O%
Spaţiul verde lateral dreapta zonă parcare:

- 3 ex. Acer sacharinum (arţar) Ç2$ 40-80m, h 2-13m (lex.ciot) uscate 85-100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului/administratorului legal al
terenului pe care se află arborii, “cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
lucrărilor", evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur sau a
autovehiculelor din zonâ/parcare.

Precizăm că aproprietarul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operatiunilor, 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.CG.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 15 ex. arbori
Ĺineri cu balot de pământ Ç minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, pe zonele unde se execută defrişările, în perioada optimă (primăvara
- toamna anului 2018), conform Angajamentului de plantare nr.
9839/1561393/1/14.12.2017

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verińcării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi ac[ normativ.

Prezentul aviz are termen de valabili[ate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 15 ex uscate l 0O%

Întocmir: hzsp. Tudora B UUĂ

Red: TEI4 cx.fl4. 11.2017
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metaliirgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiin(ă:
D-nul —preşedinte Asociaţia de proprietari bl. 12
Str Melineşti izr. 21, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 59182/01.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1574950/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11500/10.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului — preşedinte aI Asociaţiei de
proprietari bl. 12 din Str. Melineşti nr. 21, sector 4, prin care solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (salcâm) uscat, situat în spaiu1
verde aferent blocului 12 de la adresa sus menţionată, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiiłor 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor
Spaţiul verde faţă bloc

- lex. Robinia sp. (salcâm) Çi 3Scm, h 9m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantäńi de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30,
evacuându-se masa lenmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor din zonă.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiuni]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.

Nr. 11500/1574950/
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie în spaţiul verde aferent blocului (păstrând distanţa reglementară faţă
de bloc şi reţele edilitare), în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2018).

La űnalizarea Iucrărilor de plantare conL arL9 alin.5 din Ánexa ĺ la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea 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 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.
Defrişare - Iex. uscat IOO%

p.Director executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Jnsp. Tudora BUJLĂ

Red: 711/4 e.v.flI.12.2017
prezenlul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
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‚j PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ'4Ą Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 11505/1574931/ o501 C2v1j

CĂTRE,
Primâria Sectondui 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Direcţia Gen erală de Poliüe Locală sector 4
Aleea Ciceu nr. 12, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 58402/27.10.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1574931/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11505/10.11.2017, prin care
solicita;i ca urmare a adreselor Direcţiei Generală de Poliţie Locală sector 4 nr.
613/13.09.2017 şi 867/06.10.2017, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în zona locului de joacă din spatele blocului 20 din Str.
Secuilor nr. 15, sector 4 (lângă terenul de baschet), după verificarea efectuată pe teren,
în data de 22.11.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

r ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaii1or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defr4are cu extragerea rădăcinilor şi obligaüvitatea menţinerii alveolei:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 4Ocm, h 8m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evitarea produceńi de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi aparatelor de joacâ.

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

Bd. Regina Eljsabeţa nr. 47, cod poştal 050013, SeCtDT 5, Bucureşti, Rcmánia

TeI: 02130555.00
http;//www.pmt.ro



Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform R.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ Ś25 minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018) în
alveola rămasă liberă după defrişare.

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

Defrişarea arborelui aviza se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr 6081/28.07.2016.

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

p.Director executiv
Simona-Mariana POPA

4

Întocmit: Jnsp. Tudora BUJLĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
ADMINISTRA ŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd.Regüza Elisaheta nr. 16, sector 3

Referitor la adresa dvs. nr. 48139/15.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1576665/15.11.2017 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 11710/16.11.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru un arbore (tei) situat pe terenul din str. Verzişori nr. 46, sector 4, aflat în proprietatea statului şi
în administrarea instituţiei dvs., după verificarea efectuată pe teren în data de 22.11.2017, 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 irnobil str. Verzişori nr. 46:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării
riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) 9Ocm, h 1 3m,bitulpinal sitaut Ia Iimita cu gardul spre stradă
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara şi toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal aI terenului pe care se află
arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal aI terenului pe care se află arborele, este
răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiuniłor, 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 — 1 ex.

p.Director executiv
Sirnona-Mariana POPA

n
- E

BUIL4
‚\ü \

Red: TB/4 ex./!8.!220!7
prczcntul aviz a fost posiat pc silc-ui B n /). 2& /ř
h tp IIv. [. o/i n ( i I uI i/pri I I aIiűj irc Ii Ud I i I 11 wtl i zJIrI'orĺ J n I n I I zircJa i c_ adwń J fl_C 0(1 suliarc .pIlp pc JaIa dc tX..

Nr. 11710/1576665/ ŮjcJ1 2V/ď

Íntocmiĺ: Jnsp. Tudorcz
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11756/1576995; 11757/1577034; 12184/1581355/ JŐ2$7

CĂTRE,
D-na

Adresă de corespondenţă:
Str. Constantin Apostol nr.

E-rnail:

Referitor la adresele dvs. transmise prin e-mail, înregistrate la P.M.B cu nr.
1576995/16.11.2017; 1577034/16.11.2017; 1581355/04.12.2017 şi la Direcţia de Mediu
cu nr. 11756/17.11.2017; 11757/17.11.2017, 12184/05.12.2017, prin care solicitaţi, în
calitate de împuternicit aI d-nei (conform Procură nr. ) proprietar aI imobilului
din str. Podul Inalt nr. ‚ sector 4 (conform Certificat de legatar nr. ) emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (tei) situat “pe trotuarul şi
în cur(ea irnobilului" de la adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 17.11.2017, 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 8Ocm, h lOm — prezintă scorbură la baza trunchiului,
cilindml central putred şi üsură pe toată lungimea şarpantei verticale unde se observă
cilindml central putred — pericol de prăbuşire în carosabil/imobilele din vecinătate
(arborele este situat pe linia gardului spre stradă)

Lucrarea de defňşare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur sau a
autovehiculelor din zonă.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, proprietarul
terenului de Ia adresa sus menţionată, are obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
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de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în curtea imobilului din str. Podul Inalt nr. ‚ în perioada optimă (primăvara —

toamna anului 2018), conform Angajamentului de plantare nr. 11756/157695;
11757/1577034; 12184/1581355/11.112017.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 aní de la data emiterii.
Defrişare - lex în declin bioiogic

- Întocmit: hzsp. Tudorn BUILĂ

Rrd: TIŠ/4 cr/1J. 1220/7
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11923/1579405/ cS.O(2iflf

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştün ţă:
- D-nul ‚ Aleea Cricovul Sărat nr. 7, bL 11, sc.D, ap. ‚ sector 4 Asociaţia de
proprietari bl. 11, Aleea Cricovul Sărat nit 7, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 62949/21.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1579405/23.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11923/24.11.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului prin care solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori (ulmi) uscaţi, situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 11(faţă scara D) din Aleea Cricovul Sărat nr. 7, sector 4, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modit'icările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara D:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ç3 30-3Scm, h 10-12m uscate 90-100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau
a autovehiculelor din zonă.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori
tineri cu balot de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie în spaţiul verde aferent blocului (păstrând distanţa reglementară faţă
de bloc şi reţele edilitare) ‚ în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2018).

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

Defrişarea arborilor avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081128.07.2016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 2ex. uscate 90-]OO%

p, Director executiv
Sirnona-Mariana POPA

Întocinit: J;zsp. Tudom BUJLĂ

Rcd: TB/4 ex/22. 12.2017
prezcntul aviz a fost postat pe sile-uI PMB J i 9
imn"" ww.piho/íniäuiii/priri/djíecdj/diieciia iieditihii,c a,-hori crnsullare/avize arboń it, coiitiltarephp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei ‚zr. 12-18. GRAND ARENA, er. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bl. M3, Str Luică nr 29, sector 4

Referitor ia adresa dvs. nr. 63124/21.11.2017. înregistrată la P.M.B cu nr.
1579403/23.11.2017 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11924/24.11.2017, prin care
solicitaţi ca urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bl. M3 din Str. Luică nr. 29, sector
4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în
spaţiul verde aferent blocului M3 de la adresa sus menţionată, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

Ç
Spaţiul verde aferent bloc — zonă parcare:
- 1 ex. Populus sp. (plop) 4Ocm, h lOm, uscat 100%

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30,
evacuându-se masa lemnoasă pentw a nu bloca căite de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarăńi construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau
a autovehicuieior din zonă.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ Çi minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în

Nr. 11924/1579403/ d2SP O/.2iĂP
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funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în prima perioadă optimă (toamna
2016).

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

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. uscat JOO%

p. Director executiv
Sirnona-Mariana POPA

I-dJ

k'j
0u', “Ş

Întocinit: Jnsp. Tudora BUJLĂ 9

Rcd: T814 av./18.12.2017
prczentul aviz u íost poslat pe sile-ul PMH

iiiediti/avize arbori n cnnuIiare/avize aiiioń in ei,niiíiare.plip pe đaa de
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r:a' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11927/1579393/ Ç. 0/. .2Vfť

CĂTRE,
D1.

B-dul Mărăşeşti nr. ap, sector 4
E-nzail:

Spre ştiin ţă:
Primăria Sectorului 4-DirecUa Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. transmisă de către Primăria sectorului 4 cu nr. 63044/21.11.2017,
înregistrată la P.M.B cu nr. 1579393/23.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11927/24.11.2017, prin
care solicitaţi emiterea avizului de snecialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea
imobilului din B-dul Mărăşeşti nr. ‚ sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
13.12.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
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 Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Curtc imobU B-dul Mărăşeşti nr. sector 4:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, vederea echilibrării, a eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile peste imobilele din jur şi
eliminarea ramurilor uscate la:

- l ex. Tilia sp. (tei) ® 3Ocm, h 8m, înclinat la 20° spre clădire
Lucrarea de toaletare avizată, se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaçülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibru] bio]ogic
al acesruia (cu excepţia eliminărű ramurilor uscate şi frănte, Jucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află
arborele, cu acordul tuturor locatarilor din imobil, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene

Precizăm că proprietarul sau administratorul ]egal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 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- riana POPA

n fntoc;niţ: Jnşp. Tudora BUÍŁĂ

ln űdIrLLIll/d tia_mtdiu,avi:aHnsonLIavize_aorijn t(U1%UltaíL php pt data dL ‚1 2ći1%
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• PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-did Metalurgiei nr 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Doamna .. Str. Praşilei nr. ‚ sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 63037/21.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1579391/23.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11928/24.11.2017, prin care
solicitaţi ca urmare a sesizării doamnei - ‚ emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore, în declin biologic, situat în aliniament stradal în
str. Praşilei nr. 24, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiiłor verzi

r de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligaüvitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal Str. Praşilei nr.

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 45cm, h 8m, prezintă scorbură deschisă la h 1 ‚6m pe
trunchi, cu corespondenţă la baza acestuia — risc de prăbuşire în timpul fenomenelor
meteorologice nefavorabile

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evi[area producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuândn-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca cäile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarădi construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind : respectarea prevedeńlor avizului, siguranţa bunuńlor şi a

Nr. 11928/1579391/ o50/. 201 ł'
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persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform HC.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
[ineri cu balot de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcçie de specie, în perioada optimă (primăvara— toamna anului 2018) astfel lex. în
alveola rămasä Iiberă după defrişare şi alte 5ex. în locuri deficitare în vegetaţie de pe
raza sectorului 4, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
arnenajarea şi întreçinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

p.Director executiv
Simona-Mariwza POPA

mnroemir: hzsp. Tudorn BUILĂ
Ţocee

Reci: Tż3/4 cr119122017
prezeniul aviz a íusi postal pe sile-ul ) fl 1
PM B li i P ./Á „ w

- L L il,, L( )/i 1NI i I ilp ń uii-ja/đi rcci ii /Ji reei ia nieđi u/av ‚c - arbi,ri
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRĘ
Prirnäńa Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitodzare şi Control Servicii Spaţii Veni

B-dul Metahirgiei izr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiin ţă:
Asociaţia de proprietari bL 20, srr. Tăruleşti ‚zr. 11, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 63023/21.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1579382/23.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11931/24.11.2017, prin care
solicitaţi ca urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bloc 20, din Str. Tătuleşti nr. 11,
sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru defrişarea unui arbore (plop) situat pe
spaţiul verde aferent blocului 20, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 13.12.2017, 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde lateral dreapta bloc:

- l ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) ® 4Ocm, h llm, dezechilibrat spre
bloc — prezintă scorbură la baza trunchiului şi la h l,5m pe tmnchi cu lipsa parţială a

\— cilindmlui central
Lucrarea de defńşare avizată, se va efectua penru evharea producerii de

evenimente cu urmări nedodte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Secorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarärii construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau
a autovehiculelor din zonă.

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

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

Nr. 11931/1579382/ LISQ/. 2O/J'

Bd. Regłna Elisabeţa nr 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Ramânia

TeI: 02130555.00
http//www.pmb.ro



plantării a óex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului, în
perioada optimă (primăvara-toamna 2018).

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

Asociaţiei de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
aişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - ]ex. în declin biologic nvansat

p, Director executiv
Simona-Mariana POPA

L
: jr

Intocnzit: Jnsp. Tudora B UILĂ

Rcd: TB/4 cr122122017
prezcnlul aviz a fosl posta( p sIe-uL PM 1 L1 J 1 iJ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11956/1579692/ Öoţ1&j1/J2

CĂTRE,
Primăria Sectarului 4

Direcţia Gospodărire Loca!ă
Serviciul Monitoňzare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 SA
Şos. Berceni ‚zr. 38,4, sector 4
Adresă de coresponden(ă : B-diý Metalurgiei íir. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sect.4

Referitor Ia adresa S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A.
nr. 20321/24.11.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1579692/24.11.2017 şi la Direcţia

de Mediu cu nr. 11956/27.11.2017, prin care solicită, conform cerinţelor şi
speci%catiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 28 17/08.06.2017, emiterea avizului de
speciałitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de 85-100%/ a celor în
declin biologic avansat, inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul acestei
instituţii, arbori menţionaţi în tabelul cu fotografiile aferente anexat solicitării, vă
comunicăm:

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulteńoare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti (Anexa 1) şi HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament
avizüm executarea lucrării de defrişare a celor 42 exemplare arbori situaţi în cele
37 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedońte şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr
prin grija admjnistratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului în
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avansat avizaţi pentm defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal aI terenului are obligaţia plantării a
47 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, dupň cum reiese din tabelul
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înaintat, cu Çi minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în locaţiile unde se execută
defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilor/locurilor de joacă/alveole
parcare), iar daca spaţiul nu permite în zone deficitare în vegetaţie din sector, în toamna
anului 2017- primăvara anului 2018). Pentru exemplarul piop situat la poziţia 8 în tabel
raporul de plantare este de 6 :1.

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi şi a exemplarului în declin biologic

avansat, conform specińcaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.062016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin

publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de intemet 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 internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- 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;

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 legal al
terenului, prin grija căruia se execută lucrările, 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 41 ex. arboń uscaţi 85-100% + lex. în decUn biologic avansat

p.Director execnüv
Simona-Mariana POPA
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SECTÎA TOALETARI - DEPARTAMENUCTIE

Primaria Municipiului Bucuresti, bd.Regina Elisabeta nr.42, sect.5, Bucuresti — Directia de Mediu

Spre stiinta
Sectorul 4 al Municipiuiui Bucuresti - Serviciul Monitorizare si Control Spatii Verzi — bd. George Cosbuc nr.6

- 16, sect.4, Bucuresti
I

In urma adresei primite de Ia Directia de Mediu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti cu nr.

2817.10/ 08.06.2017 si inregistrata Ia S.C. A. D. P. 4 S.A. cu nr. 9849 / 09.06.2017, va transmitem anexa cu

IocatiiJe unde au tost identificati arbori uscati in Iuna 5eptembrie 2017 ( transa 8 / 2017, in ordine alfabetica

de Ia Iitera a Ia c ) si pozele aferente acestora.

Va multumim pentru colaborare,

Intocmit, Luminta Langa
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Pňrnăria Sectorului 4

Diree4ia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Servicii Spagi Vei

B-dul Metnlurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiin ţă:
s.c AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 SA
Şos. Berceni nr. 38A, sector 4
Adresă de corespondenţă B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sect.4

Referitor la adresa S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A.
nr. 20322/24.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1579690/24.11.2017 şi la Direcţia

de Mediu cu nr. 11957/27.11.2017, prin care solicită, conform cerinţelor şi
specificatiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 2817/08.06.2017, emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de 85-100%,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul acestei instituţii, arbori menţionaţi în
tabelul cu forngrafiile aferente anexat solicitärii, vă comunicăm:

- în conformitate cu prevederile din Legea 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 spaţiilor verzi pe

() teritoriul Municipiului Bucureşti (Anexa 1) şi HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament
avizăm executarea lucrării de defrişare a celor 43 exemplare arbori situaţi în cele
40 locaţii menţionate în tabel, ce fac obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr
prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau deteriorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur. Pentru arborii din
aliniamente, lucrările se vor executa într-un interval orar cu trafic redus şi cu
marcarea corespunzătoare a zonei de lucru.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arbońlor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal aI terenului are
obligaţia plantšrii a 43 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, după cum

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

Tel: 021.305.5500
http;//wtn,.pmbm

Nr. 11957/1579690/ (‘5 CJ. 2v 1?



reiese din tabelul înaintat, cu O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţic de specie, corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în locaţiile unde se execută defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente
blocurilorĺlocurilor de joacă/alveole parcare), iar daca spaţiul nu permite în zone
deficitare în vegetaţie din sector, în toamna anului 2017- primăvara anului 2018).

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 aplica sancţiuni
conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obtigaţii:
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei

de Mediu nr. 6081/28.062016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin

publicarea acestor informatii fie pe pagina oficială de intemet a administratorului legal
aI spaţiilor verzi, fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de
posibilitătile 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 fluxu auto/pietonal, prin publicarea acestor
informaţii pe pagina oflcială de intemet a primăriei de sec[or, în funcţie de posibilităţile
informatice şi de decizia riecărei instituţii;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze cu excepţia
speciei Populus (plop) unde se va folosi o altă specie predominantă din zonălspaţiu
verde/aliniamet;

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre dat&e transmise şi realitatea din teren, va fi considerată
intervenţie asupra arborilor fără aviz dc specialitate, iar adrninistratorul legal al
tcrenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţional potrivit prevederilor art.
2, Iit, c din H.C.G.M.B. nr. 304f2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiułui Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 43 ex. arbori uscagi 85-100%

p.Director executiv
Simona-Mariana PQPA

Înfoćmit: Insp. Tudorcz BUJU
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CĂTRE,
Prirn ăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metahirgiei izr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre şüinfă:
S.c AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 SA
Şos. Berceni iir. 38,4, sector 4
Adresă de coresponden ţă : B-dul Metalurgiei nr. 12-18, GR4ND ARENA, et. 1, sect.4

Referitor Ia adresa S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBUC 4 S.A.
nr. 20323/24.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr. 1579688/24.11.2017 şi la Direcţia

de Mediu cu nr. 11958/27.11.2017, prin care solicită, conform cerinţelor şi
speciťtcaii1or din adresa Direcţiei de Mediu nr. 2817/08.06.2017, emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de 85-100%/ a celor în
declin biologic, inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadnil acestei instituţii, arbori
menţionaţi în tabelul cu fotograňile aferente anexat solicitării, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti (Anexa 1) şi HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament
avizăm executarea lucrării de defrişare a celor 43 exemplare arbori situaţi în cele
42 locaţii menţionate în tabel, ce fac obiectul prezentei cereń.

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, evacumndu-se masa
leirmoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau detedorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului în
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avansat avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 30412009, administratorul Iegal al terenului are obligaţia plantării a
48 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, după cum reiese din tabelul
înaintat, cu O minimum 7cm şi înâlţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

Bd. Regina Eksabeta nr. 47. cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, Romšnia

TeI: 02130555.00
http;//www.pmb.ro

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 11958/1579688/ C.ÇC/.2 /ŕ



specie, corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se execută
defrişările (aliniamente/spaţii verzi aferente blocurilorllocurilor de joacă/alveole
parcare), iar daca spaţiul nu permite în zone deficitare în vegetaţie din sector, în toamna
anului 2017- primăvara anului 2018). Pentru exemplarul piop situat la poziţia 39 în
tabel raporul de plantare este de 6 :1.

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, In caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi şi a exemplarului în declin biologic

avansat, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.062016;
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii 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,
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;

- 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;

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice
neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată
intcrvenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar adminisĹratorul legal al
terenului, prin grija căruia se execută lucrările, 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 42 ex. arbori uscaţi 85-100% + lex. în declin biologic avansat

r

Înzocmit: lnsp. Tudora BLJiÍa'í
Ţvce)

C\D

‚1

Red: TB/3 cx/19. 122017
prezenlul aviz a ĺost postal pe sile-ul PMB r / 2 ŕiitconsullare.php pe dala dc K ( /

p.Director executiv
Simona-Mariana POPA

J 5 c

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

TsI: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro
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CĂTRE,
METROREX

SERVJCJUL LÍNJJ TUNELE STA Ţ1I
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1

E-mail: contact@ ‚netrorex. ro

Referitor la adresa dvs. M.05.01/2283/23.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1580202/28.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12094/29.11.2017, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în
zona depoului şi a staţiei de metrou Berceni, situată în Şos. Berceni nr. 383, sector 4, la
verificarea efectuată pe teren, în data de 13.12.2017, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificăńle şi completările ulterioare şi H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte interioară în incinta METROREX:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor
materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului
speciei, înălţimea considerabilă la exemplarele şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la:

- 9 ex. Populus canadensis (plop canadian) (2) 50-8Ocm, h 13-18m, situate la cca.
lm de clădire

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ÇZi 3Ocm, h 9m, înclinat la 25°-30°
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor
materiaLe sau accidenteior umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi elimJnarea ramurilor uscate, fărä a se elimina cele tinere
de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 1 ex. Acer negundo (arţar) Çi 3Ocm, h 9m
- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) (2$ 20-25cm, h 9-lOm
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) j2$ 30-SOcm, h 11-12m (1 ex. bitulpinal)

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12094/1580202/ 05 oĺ 20/P
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- 2 ex. Juglans sp. (nuc) ® 40-4Scm, h 9m
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 35cm, h 12m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule orientate spre

carosabil/alee, în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate la:

- 29 ex. arbori aparţinând speciilor Prunus avium (cireş), Malus sp. (măr),
Armeniaca vulgaris (cais), prunus sp. (corcoduş), Juglans sp. (nuc) situate pe latura
gardului cu Ansambl& rezidenţial Family residence din str. Popeşti vest nr. 29

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat ecbilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu
se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din zonă

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

In vederea obţinerii avizului defńşare a exernplarului nuc ‚ situat în imediata
vecinătate a liniei de metrou, dezechilibrat către aceasta, vă rugăm să vă adresaţi
Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, clădirea
ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023, 021- 3142866.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare —49 ex.

Qo
p, Director executiv

Sirn ona-Maflana POPA

Întocmit: insp. TLldora BUILĂ

Red: TB/4 ex/21.11.2017
prezentul aviz a fcst puiat pe siie-ul PMB .1 /

pe dala de . 21177
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12182/1581262/ ć)fTO/ 2Ł?!?

CĂTRE,
Prirnăńa Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei izi 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
D-na i B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 128, bL 30, sc. 2, ap. sect. 4
E-mail: monica. diaconu @ ronzenergo. ro
Asociaţia de proprietari bl. 30, sc. 8, 8-dul C-tin Brâncoveanu nr. 122

Referitor Ia adresa dvs. nr 64442/28.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1581262/04.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12182/05.12.2017, prin care ne
transmiteti spre soluţionare cererea doamnei - ‚ de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (salcie), situat în spaţiul verde aferent
blocului 30 din B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 128, sector 4, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.12.2017, 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 tedtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde lateral stânga bloc scara 2:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrarii, a eliminăńi riscului de dezrădăcinare în partea opusă înclinării, de
despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Sałix sp. (salcie) Ç3 8Ocm, h 14m, înclinat la 10-15° spre parcarea auto
(arborele nu prezintă semne vizibile de declin biologic, dar există rísc de dezrădăcinare
în partea opusă înclinării)

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fî afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminăńi ramurilor
uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
proprietarului sau admJnistratorului legal aI terenului pe care se află arborele - Primăria

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşt& 050013, sector 5, Bucureşti, Romšnia I
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Sectorului 4, tel.021/335.92.30, eu aeordul Asociaţiei de proprietari, evaeuîndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca eăile de acees, luându-se măsuri de prevenire a aeeidentelor
sau a deteriorarării eonstmeţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
pareare.

Precizăm eă proprietarul sau administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea exeeuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respeetarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de exeeuţie a tăierilor, în
eaz eontrar aplieându-se sancţiuni eonform 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
aĺişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

Menţionăm eă la eeilalţi arboń din spaţiul verde aferent bloeului, se pot aplica
lucrări de întreţinere prevăzute în Anexa 1 la adresa Direcţiei de Mediu nr.
9194/19.09.2017, care, în peńoadele favorabile din intervalul 20.09.2017-30.04.2018,
se pot executa fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din
partea Direcţiei de Mediu.

Pentru eonsultarea prevederilor adresei sus menţionate Asociaţia de proprietari
poate
accesa http://www.pmb.w/institutii!priniarialdirectii/directia_mediu/avize_arbori
ernise/avize_generale_20 1 70920.pdf

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data erniterii.
Toaletare — 1 ex.

p.Director executiv
Sirnona-Mańa,za POPA

Întoc;nit Jnsp. Tudora BUJLĂ

Red: TB/4 esfl7.J22017
prczenlul aviz a fost poslal pe site-uł PMB 9 / 1, 2Ĺ1J )..l n I/w ww piiih. ro/i nl I lI I i i/pli lllari&(! i rec l i 1(11 ieçl ia ‚icdi ti/avi ‚e arbnri i I Consu Iare/avi 7e arhn'i i n Cfll tiłtarc .phn pe dala de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12183/1581254/ tS 0/, .2iV /v

CĂTRE,
Pńmăńa Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Mouitońzare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalw-giei ‚zr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiin ţă:
Dornnul ‚ Str. Colonel Gheorghe Costescu nr. ‚ sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 64469/28.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1581254/04.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12183/05.12.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a arborilor situaţi în aliniament stradal
în dreptul imobilułui din str. Col. Gheorghe Costescu nr. ‚ sector 4, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 11.10.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadml plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor veni de pe teritoriul Municipiului
Bucureşli, avizăm:

r Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:

Ű Aliniament stradal str. CoL Gheorghe Costescu nr.
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 50-6Ocm, h 7-8m, aflate în declin biologic avansat

(1 ex. prezintă scorbură pe h lm cu lipsa cilindrului central atât pe trunchi cât şi pe una
din şarpante şi lex. prezintă flsură pe trunchi, scoară afectată, din el s-a prăbuşit o
şarpantă cu risc de fisurare şi desprindere a celeilalte şarpante)

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30, ((cu
marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor »‚ evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteńorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind: respectarea prevedeńlor avizului, siguranţa bunuńlor şi a

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050313, sector 6, Bucureşti Romănia
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persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori
tineri cu balot de pământ ś25 minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018)
astfel : 2ex. în alveolele rămase libere după defrişare şi alte lOex. în Iocuri deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 4, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament.

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

Prezentu aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 2ex. în declin biologic avansat

Îiztoc;nit: hzsp. Ttídora BUÍLĂ

p.Director executiv
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Ô5 o/. 2t(J'

CĂTRE,
D-na

Str. Călugăru Marin nr, sector 4

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1582453/07.12.2017 şi la Direcţia de
Mediu cu nr. 12322/08.12.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori situaţi în curtea imobilului dvs. din str. Că lugăru Marin nr. 34,
sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 20.12.2017, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor 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:
Curte imobil str. Călugăru Marin 12ľ. 34- latura cu str. Zarnora:

Reducerea cu 2/3 a înălţimii coronamentelor, în vederea a eliminărń riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile peste imobilele
din jur, având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului speciei, înălţimea
considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) bitulpinal Ç$ 60-7Ocm, h 22m
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 spaţńlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului legal al
terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul 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.U.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare — I ex. bitulpinal
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE
REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIB U ŢIE
A ENERGIEI TERMICE BUCUREŞTI

DIREC ŢIA TERMOENERGETWĂ
Srr. CavaJii Vechi nr 15, Secťorul 3

E-mail: relalii@radeLro
Domnul Ilie Matei — Şef SecUe sector 4

E-mai! : ilie. rnaîeŕ @ radet. ro

Referitor la adresa dvs. nr. 89527/21.11.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1582758ĺ08.12.2017 şi înregistrată Ia Direcţia de Mediu cu nr 12343/11.12.2017, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru “intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţńle
verzi administrate de către RADET, pe raza sectorului 4, cu specificarea clară privind specia,
înăhimea şi diametrul pentru fiecare arbore şi locaţie în parte, conform tabelului anexať' după
verificarea efectuată pe teren în data de 15.12.2017, vă facem cunoscut că 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. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare
1. Sediul ST Sector 4 Berceni:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(pzimul etaj de şarpante) la:

- 4 ex. Acer negundo (arţar) ® 35-SOcm, h 9-13m
- 1 ex, Juglans sp. (nuc) ® 4Ocm, h lOm
- 1 ex. Malus sp. (măr) O 35cm, h Sm, înclinat la 15° spre clădire
Reducerea cu 1/3 a înălţimii coronamentului, în vederea ecbilibrărń, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
n2favorabile şi eliminarea ramurilor uscate la

- lex. Thuja sp. (tuia) O 3Ocm, h 7m, afectat pe trunchi înclinat la 25° spre çarosabil
Reducerea cu 1/2 a volumului /înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu

aplicarea lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor
materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a iemnului specie,
înălţimea considerabilă la exemplarele plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina
cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) la:
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- 5 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45-6Ocm, h 20-22m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O SOcm, h 12m, înclinat la 200 spre clădire
Reducerea cu cca. ĺ-1,Sm din lungimea ramurilor orientate spre carosabil, 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 la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 25cm, b lm
- 9 ex. Thuja sp. (tuia) O 15-3Ocm, h 5-8m
- l ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, li 5m

Total: 14 ex. arbori şi 1O ex. arbuşti

2. P3'. 2 Giurgiu, Şos. Giurgiului nr. 67-77:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 8 ex. Acer negundo (arţar) ® 25-35cm, b 9-12m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35m, b 9-12m U
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 45m, h 13m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, b 12m

Total: 13 ex.

3. P.T. 3 Zona IlAleea Covasna nr. 6 bis:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea elirninării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 4 ex. Acer negundo (arţar) ® 30-3Scm, h 9-IOm
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 9m înclinae la 15° spre clădire
- t ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 45m, li l2m, mullitulpinal
Reducerea cu cca. 1-1,Sm din Iungimea ramurilor care afectează faţada clădiri, a celor

orientate spre carosabil/ a celor pendule (după caz), în vederea eliminării riscului de frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 4Scm, h 12m

Total: 9 ex.

4. P. T. 4 Zona I1 Aleea Dorohoi nr. 3:
Degajare faţadă clădire, reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari

dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de producere a
pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
la condiţii meteo nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului
specie, înălţimea considerabilă la exemplarele plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la:
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- 14 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-7Ocm, h 17-18m
- 2 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 30-4Ocm, h 10-1 lm
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 30-45cm, h 1O-14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30m, h lOm

Total: 21 ex.

5. P.T. 2 Zona V, str. Izvorul Crişulni ‚zr. 2:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- I ex. Robinia sp. (salcâm) O 40m, h lOm
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărü

riscului de producere a pagubelor materiale frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Âcer negundo (arţar) ţ3 3Ocm, h 8m, înclinat la 30° spre carosabil
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30m, h 8m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor ońentate spre carosabil, în vederea

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 2ex. Catalpa sp. (catalpa) O 25-30m, h 7m
Total: Sex.

6. P.T. 3 Zona V, str. Izvonil Crişului nr. 1:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului specie, înălţimea
considerabilă la exemplarele plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 5 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-6Ocm, h 18-20m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) 045-6Ocm, h 1 8-20m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 12m

Total: 7ex.

7. P. 1'. 2 Vifornita, str. Straja nr. 12:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărü

riscului de producere a pagubelor materiale frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 12m

8. P.T. 4 Vjfornjta, str. Drumul Găzarului nr. 38:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
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nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului specie, înălţimea
considerabilă la exemplarele plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) Çi 60-8Ocm, h 18-20m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 3Ocm, h lOm, înclinat la 20° spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) Ia:

- 4 ex. Acer negundo (arţar) ® 30-3Scm, h 9-1 lm
Total: 7ex.

9. P.T. 6 Vifor,zita, Aleea Gorne$i nr. 10:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ç5 40-45cm, li 13m, dezechilibrate spre carosabil
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ç2$ 4Ocm, h 12m

Total: 3cr.

10. P.T. Curcani, Str. Lamoteşti nr. 1:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensilLni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului specie, înălţimea
considerabilă la exemplarul plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) Çi 5Ocm, h 14m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) ÇZi 35cm, h 12-13m

Total:3ex. (3
11. P.T. Dealul Cernei, Aleea Cetatea Veche izr. 2:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărń riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului specie, înălţimea
considerabilă la exemplarele plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) ® 50-9Ocm, b 17-18m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ç3 3Ocm, h 8m
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la:
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1 ex. Malus sp. (măr) ® 3Ocm, h 8m, cu scorbură pe trunchi
1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ŚZi 3Scm, h Sm înclinat la 35° spre carosabil

Total: 7ex.

12. P. T. Urziceni, Aleea Slătioara nr. 5:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului specie, înăiţimea
considerabilă) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ç2i 50-7Ocm, h 15m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora

Q (primui etaj de şarpante) ia:
- l ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 4Ocm, h lOm, dezechilibrate spre carosabii
- I ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) ® 40m, h 12m

Total: 6 ex.

13. P. T. Luicâ. Aleea Ucea nr. 12:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Acer negundo (arţar) ® 3Ocm, h lOm înclinat la 20° spre carosabil

14. P.T. 6 Zona I. Str. Râul Mara nr. 8:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo

Q
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ÇZi 45cm, h 14m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) ® 45cm, h 1 3m
- 1 ex. Morus sp. (dud) ® 45cm, h 13m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) ţä 40-6Ocm, h 13-14m

Total: 6 ex.

15. P. T, S Zona 11, Str. Vatra Dornei izr. 3:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eiiminarea ramuriior uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 1 ex. Ulmus sp. (uim) Ś2i 3Ocm, h 13m

Bd. Regina EIsabeta nr 47, cod paştal O5l3, şectçr 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021305.55.00
http://wn.pmb.ro



- 3 ex. Thuja sp. (tuia) 20-3Ocm, h 5-8m, dezechilibrate spre clădire
- 3 ex. Acer negundo (arţar) 30-4Ocm, h 12-13m, (2 ex. dezechilibrate spre clădire)
- 4ex. Robinia sp. (salcâm) ® 4Ocm, h l 3m dezechilibrate spre carosabil/clădire
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare la
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ś2 3Scm, h 8m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor orientate spre parcare, în vederea

eliminărń riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) ® 4Ocm, h 8m
Total: 1O arbori şi 3 ex.arbuşti

16. P.T. Metalurgici, B-dulAlexandru Obrcgia nr. 6:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 40-SOcm, h 12-l4m, (1 ex.dezechilibrat spre parcarea
auto)

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) ® 4Ocm, h 13m
- l ex. Fraxinus sp. (rasin) Ç3 35cm, h 12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Çj 40m, h 13m

Total: 5 ex.

17. P.T. 9 Brâncoveanu, Str. Secuilor nr. 17:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
ncfavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 3 ex. Acer negundo (arţar) Çi 30-4Ocm, h 12-13m, cu degajare faţadă clădire
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ® 3Ocm, h 7m, înclinat Ia 200 spre parcarea auto
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 35cm, h 12m, înclinat la 20° spre parcarea auto

Total: 5 ex.

18. P.T. 8 Brâncoveanu, Str. Băltita nr. 9:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 2 ex. Morus sp. (dud) ÇZi 40-45cm, h 1O-l2m cu degajare faţadă clădire
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ç 4Scm, h 14m
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5 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 6-9m cu degajare faţadă clădire
Total: 8 ex.

19. P. T. 3 Nitu Vasile, Aleea Urucu Adrian nr. 4:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărń riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 9 ex. Acer negundo (artar) O 30-35cm, h 9-14m (1 ex. bitulpinal) înclinate 253O0

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) 35cm, h 8m, din care s-a prăbuşit o şarpantă
Total: 10 ex.

20. P5. 1 Zona L Aleea Tcrasei nr. 6 bis:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau

Q accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului specie, înălţimea
considerabilă la exemplarul plop) şi eliminarea ramuńlor uscate, fără a se elimina cele tinere
de la baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 9Ocm, h 18m
- 3 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O 3Ocm, h 9m înclinate 25° spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărń riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului specie, înălţimea
considerabilă la exemplarul plop) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 4Ocm, h 13m
- 2 ex. Thuja sp. (tuia) O 15-3Ocm, h 7m pe ntru degajare faţadă clădire

Total: 5 ex arbori + 2ex. arbuşti

21. P.T. 1 Zona 11, Aleea Covasna nr. 21:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa siabă a lemnului specie, înălţimea
considerabilă) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 12 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-9Ocm, h 18-20m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 35- 45cm, h 13-17m, (1 ex. bitulpinal)
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Total: 14 ex.

22. P.T. 3 Zona L Aleea Or,rnrnentxdui ‚zr. 8bis:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante) Ia:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 13-14m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h l3-14m, dezechilibrate spre clădire/parcare
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35m, h 13m

Total: IO ex.

23. P.T. 2 Zona L Aleea Străduintei nr. 8bis:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la;

- l ex. Frunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 8m

24. P.T. 2 Lânăriei, Stľ. Lânăriei izr. 16:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nel'avorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele Ĺinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpanie) Ia:

- 1O ex. Ailanthus sp. (fals oţctar) O 30-35m, h 12-13m (spate PT)
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 45m, h 1 3m, dezechilibrat spre clădire

Total: II ex.

25. P. T. 2 Oltenita, Şos. Oltenitei nr. 55:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor maleriale sau accidenelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabi]e şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de b baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 3 ex. Acer negundo (arţar) O 30-35cm, h 9-lOm, înclinate la 15° spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamente]or de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile,( având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului specie, înălţimea
considerabilă) şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
(primul etaj de şarpante) la:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-5Ocm, h 14m
Total: 5 ex.

26. P. T. 1 Beľceni Oltenita, stľ. Ciochina nr. 2:
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Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 30-50m, h 12-14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) ś?i 45m, h 13m

Total: 6 ex.

27. P.T. 2 Berceni Oltenita, str. Gârnitei nr. 4:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ŚZi 35-45m, h 13-14m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) ŚÖ 45cm, h 13m
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) I2 35cm, Ii lOm

Total: 6 ex.

28. P. T. 4 Berceni Oltenüa, str. OtelarUor nr. 11:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor mateńale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 2 ex. Acer negundo (arţar) Çi 45-SOcm, h 12m (lex. bitulpinal)
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 45m, h 13m

Total: 3 ex.

29. P. T. 5 Berceni Oltenita, str. SamoUă Durnitru ‚zr. 9:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării dscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea

Q
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ç 30-35cm. h 1 1-12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ţă 3Ocm, h 9m
- ĺ ex. Ulmus sp. (ulm) Çi 3Ocm, h 9m

Total: 6 ex.

30. P. T. 6 Berceni Oltenita, str. Căltunaşi nr. 4:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echitibrare în

vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de şarpante) la

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) ® 45cm, h 12m

31. P. T. 7 Berceni Oltenita, str. Şoldanului nr. 4:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
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desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- l ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40m, h 12m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-45cm, h 12-14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 2Scm, h 9m

Total: 4 ex.

32. P. T. I Oltenita Nord, str. Cercetătorilor nr. 5:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) la:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 35cm, li 9m dezechi]ibrat spre PT
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Scm, li I lm, bitulpinal, dezechilibrat pre parcare
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35-45m, h 12-13m
- 7 ex. Acer negundo (arţar) O 30-ôOcm, ii 8-14m (Iex. dezechilibrat spre parcare)
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, vederea echilibrării, a eliminării riscului

de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin deprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de la baza acestuia la

- I ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 8m, înclinat Ja 35°
Total: 12 ex.

33. P.T. Sabaoani, Aleea Moldovita nr. 2:
Reducerea cu 1/4 a volumului/înălţimii coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de

echilibrare în vederea elirninării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin desprindere. frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
elirninarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de
şarpante) la

- 2 ex. Tilia sp. (tei) ® 50-55cm, h 13-17m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 5Ocm, h l3m

Total: 3 ex.

34. P. T. Moldovita. Aleea Moldovita nr. l9bis:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materia]e sau aceidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O SOcm, h 12m cu degajare faţadă PT

35. P.T. Dumitru Petrescu, Aleea Torncşti nr. 9:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) 40m, h 13m
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- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ś? 30-35cm, h 8m, înclinate la 25°
- 1 ex. Acer negundo (artar) Ç25 3Ocm, b 9m

Total : 4 ex.

36. Curte SIRT, Str. Olirnyului nr. 84:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia (primul etaj de şarpante) la:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 25m, b 6m, multitulpinal

37. Bucur. Str. Bucur nr. 14:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscu]ui de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se e]imina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţe(ar) ® 35-45m, li I I-14m
Total: 3 ex.

38. Mărăsesti. B-dul Dirnitńe Canternir nr 6:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Çi 30-35m. b 9-lOm
- 1 ex. Acer negundo (arţar) Ç3 4Ocm, b lÜm, înclinat la 15°
Reducerea cu cca. 1-l,5m din lungimea ramurilor pendule, în vederea eliminării

riscului de frângere şi prăbuşire a acestora la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) 35cm, b 8m
Total: 5 ar

39. Olimpului, Str. Olirnpului nr. 84
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor. cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramudlor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) la:

- 11 ex. Tilia sp. (tei) ® 45-5Ocm, h 13-ISm situate în aliniament pe alee acces
Total: Ilex.

Total arbori şi arbuşti în cele 39 locaţü: 253 ex. arbori + lSex. arbuşti
Lucrările de toaleiare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
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administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţülor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din vecinătae.

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal aI terenului este răspunzător de
slLpravegherea 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 K.C.G.M.B. nr. 304/2009.

La această dată, când absenţa frunzişului din coronament este o stare naturală a arborilor,
coeficientul de incertitudine privind gradul de uscare al aceslora este foarte mare, fapt
constatat şi Ia verificarea în teren din data de 15.12.20 17 ; ca urmare vă recomandăm ca pentru
arborii uscaţi/declin biologic avansat, care necesită defrişare, să reveniţi după pornirea în
vegetaţie a materiałului dendrologic pentru o evaluare corectă a stării de vegetaţie (declin
biologic/uscare) în vederea emiterii avizului de specialitate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —în cele 39 loca(ii: 253 ex. arbari + lSex. arbuşti
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Nr.inreg82096/27.10.2017

Inventariere arbori obiective apartinand RADET

Nr. Sectia/compartiment Nr.Denumire obiectiv Adresacrt. /atelier arbori

PT. Nicolaie Racotă Str N. Racotă nr. 2 4
P.T. Popisteanu Str Av. Popiśteanu nr. 1 1O
PJ. Sandu Aldea Str. Sandu Aldea nr. 8-12 3
P3. Hrisovului Str Hrisovului nr. 5 2
P.T. Radu BeIIer Str, Andrei Popovici nr, 17 5

L?t 5 Aviaţiei Str. Siriului nr 26 7
RT. 1 Turda Str CIuj nr. 81 7
P3. 6 -1 Mai Str. Abrud nr. 140 2

STS
Petru Maior Str, Petru Maior nr 87 2
P.T. 3 Turda Str. Turda nr 18 2
P.T. 2 Turda Str.Turda 104 2
curte (ASC) Str.Dr Dumitru Sergiu nr7 Sector 1 14

STRSIBESCU G. VALENTIN NR21
BANEASA2 SECTQR.1 4
CTZ CASA PRESEI STR. BAICUŁESTI 51
DOROBANTI CALEA DOROBANTI NR. 134 SECTOR 1 2
FLOREASCA STR.BANU ANTONACHE 17SECT.1 22

TOTAL 139
2 STS 2 PT 22 Pantelimon Str Magura Vuituruiui nr.9 19

PT 33 Muncii B-dul Basarabia nr.52 1
PT D1S Mihai Bravu Sos. Mihai Bravu nr.158 11
PT Ilarie Chendi Str. Ilarie Chendi nr.42 2
PT C1 Vatra Luminoasa Str C-tin Tanase nr.8-10 2
PT 24 Delfinului Sos. Delfinului nr.3 4
PT 14 Pantelimon Str. Aurului nr.8 5 J
PT 10 Pantelimon Str. Alexandru Ipsilanti nr9 23
PT 11 Pantelimon Sos, Vergului nr.65 36
PT 5 Pantelimon Str. Herta nr.5 10
PT 8 Muncii Str. Carei nr.15 16
PT 3 Colentina Socului Str. Rasnov nr.3 1
PT 1 Cheie Zanoag& Str. Narciselor nr96 2

I PT 1 Teiut Doamnei Str. Brasoveni nr.1 31
r

PT Nada Florilor Str. Ripiceni nr.3 19
PT 6 Colentina Sos, Colentina nr.22 9
I4 Mosilor Calea Mosilor nr.241 11

PŢ IIarje Chendi Str. Iarie Chendi nr42 1
j PT 4 Mosilor Calea Mosilor nr.241

‘1

:‚





_____

TOTAL 204
STS 3 PT 1 Anexă

PT 8 A

StrApostol Margarit nr 1

Str Campineanca nr.3

5'

23

3

PT 1 C3/1 Intrarea Bădeni nr. 10-12 36
PT 1 Căţelu strCampia Ubert2tii nr.36 3 I
PT 1 Matei Ambrozie Aleea Suraia nr. 1 2
P1. Mărăsesti StrAnastasie Panu, nr.4 O
PT i Placare J Str Prevederń nr, 17 4
PT 1 uIea Bd. Camil Ressu nr 29 2
PÎ 1 Tomis B-dui Camii Ressu nr14 1,0
PT i X str. 7 Drumuri nr. 16 14
p i x A Str. Campia Libertatii nr 46 2
PT 10 C512 AI.Ciucea nr.8 16
PT 1O Laborator strLaborator nr.154 9
PŢ 1O Matei Ambrozie strOdobesti nr.17 5
PT 11 C5/2 Aleea Lipanesti nr. 4 32
PT 12 C5/2 Str. Armenis nr. 6 23
PT 15 Foişor ‚ Str. Branduselor, nr8 i 1
PT 15 Racari Str Rm. Valcea nr 14
PT 16 C5/2 AI.Giurgiului nr.1 13
PT 16 Vitan Calea Vítan, nr9 5
PT 17 C5/2 Str. Codrii Neamtului nr. 4 20
PT 19 Foisor Str.Banu Udrea, nr.9 14
PT 2 Cäţelu str.Gruiul Argesului nr.1 12
PT 2 Mărăşeşti Str. Nerva Traian, nr.15 12
PT2 Papiu Ilarian B-dul Camil Ressu nr.15 8
PT 2 Stejarului str. Ion Tuculescu nr.42 11
PT 2 Tomis B-dul Camil Ressu nr36 1O
PT 2 Unitţii strVulcan Juđetul nr39 i
PT 21 CS/2 str.Postasului 4 14
PT 24 6/2 Str. Perisorului nr. i2 3
PT 3 Căţelu Str. Baba Novac nr.13 13
PT 3 Papiu Ilarian intr.Complexului nr.1 2
PT 3 Şulea Str Odobesti nr. 4 2

Y3 Tomis B-dul Camil Ressu nr.S0 5
PT 3 Unităţii Sos. Mihai Bravu nr. 306 4
PT4 C4/2 Aleea Fuiorului nr, 4 21
PT 4 C5/2 Str. Prisaca Dornei nr. 4 5
PT 5 C3/2 AL Barajul Dunarii nr. 4 1
PT5 C512 BduI 1 Decembrie 1918 nr. 40

[_________

PT 5 Cšţelu strCampia Libertatii nr.5 1
PT S Mărăşeşti Bd.Mircea Voda, nr.43 O
PT 6 C4/2 l AI.Rotunda nr. 1 181
PT 6 C5j2 StrPostavarului nr 21 14
PT 6 Placare Str. Trapezului nr. 2 9
p i X f Str. Campia Libertatii nr. 66 jąJ

L
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2 Oltenita

I v 2 Berceni Oltenita

: PT 9 C5/2 I str.Ciucea nr.1 12
PT 9 Laborator str. Ramnicu Valcea Nr3 4
PT Dristor Insula B-dul Mihai Bravu 295 4
PT IAGSC Bd. Energeticienilor nr. 9-11 1
PT IOR str.Otavei nr.2 9
PŢ Mihai Bravu Vest B-dul Mihai Bravu 286 5
SC1C3/1 intrarea Horbotei 11
sc i Baba Novac Intrarea Reconstrudiei nr.i 18
sc i Dudeti Str.Liviu Rebreanu nr.3 1O
5C3 0/1 Aleea. Budacu nr.3 4
sc s Dudeşti Str. Complexului nr.1 8
sc 4 c3/2 Str.Liviu Rebreanu nr.23 31
sc 4 cšţelu str.campia Libertatii nr.33 7
Sediu Central RADET Str. Cavai Vechi nr.15, sector 3 5
Sediu ilioara Str ilioara nrl6, sector 3 37
TURTURELE STR.DANIEL BERCEANU NR.31 SECT. 3 17

4 5TS 4
Sediul ST Sector 4
Berceni

TOTAL 643

Strada Dragos Mladinovici nr, 4 31
2 Giurgiu Soseaua Giurgiului nr 67-77 6
3 Zona II Aleea covasna nr. 6 Bis 9
4 Zona II Aieea Dorohoi nr. 3 27
2 Zona V Strada Izvorul Crisului nr. 2 3
3 Zona V Strada Izvorul Crisului nr. i 6
2 Vifornita Strada Straja nr 12 1
4 Vifornita strada Drumul Gazarului nr 38 6
6 Vifornita Aleea Gornersti nr. 1O 3
Curcani Strada Lamotesti nr. i 2
DeaIuI Cernei Aieea cetatea Veche nr. 2 2
Uniceni Aleea Slatioara nr. 5 4
Łuica Aeea Ucea nr i2 i
6 Zona iI Strada RauI Mara nr. 8 7
SZona II Strada Vatra Dornei nr 3 35

Buievardul Alexandru Obregia nr 6 6
9 Brancoveanu Strada Secuilor nr 17 5
8 Brancoveanu Strada Baltita nr 9 7
3 Nitu Vasile Aleea Urucu Adrian nr, 4 13
1 Zona I Aleea Terasei nr 6 Bis i61
1 Zona II AIeea Covasna nr 21 21
3 Zona Aleea Ornamentului nr. 8 Bis 1O
2 Zona I Aleea Straduintei nr. 8 Bis 1
2 Łanariei Strada Lanariei nr. 16 1

Soseaua Oltenitei nr 55 2
i Berceni Oltenita Strada Ciochina nr 2 6

strada Garnitei nr. 4

.5

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

curte (SIRT) StrOlimpului nr.84 11

BUCUR STR.BUCUR NR.14 SECTOR 4 3

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

OLIMPULUJ STR.OLIMPULUI NR.84 SECTOR 4 1

4 RAHOVA

TOTAL

j StrPecineaga, Nr.4

5 STS 5

286

2

GAROAFEI Aieea Costinesti, nr.6 5

S P.ISPIRESCU Str.Contesti nr.6 3

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

1 RAHOVA StrGheorghe Donici, nr.4 1

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

FERENTARI DEPOU STRIACOB ANDREI NR.31 SECTOR S 10

PAUNASUL CODRILOR STR2ABRAUTILOR NR.13 SECTOR 5 5

VIILOR STR. VIILOR NR. 102 SECTOR S 3

6 STS6 PTÎ-7prim

TOTAL

Drumul Taberei 124

39

5

PT 2 - 7 prim AL Valea Rosie 2-4 14

PT 4 / 7 prim Str. Valea Calugarea5ca 8 3

PT 7 I 2 AI. Poiana Vadului 1 i1

PT 2 / 10 Str. Vladeasa 3 3

PT 3/10 Str. Serg. Latea Gh.14 7

PT 4 / 8 AL Compozitorflor 22 8

PT6IS Str Bozieni 2 ĺ 8

PT 2 I 8 Drumul Taberei 27 4

PT 1 / 8 Drumul Taberei 37A i

PT9I4 AI. Valea Boteni 2 2

PT 13 / 4 AI. CimpuI cu FIori 14 1

‚ PT 11/4 AL DeaIuI Macinului 2 3

PT iO I 4 AL Cimpul cu FIori 1 1

PTS/5 — AI Baiutl 7

PT7/5 AL Baiutl 5

PT 8 / 5 Str, Valea Ialomitei 1A

L1

4

-
t-:,%





PT 2 / 7 Str. Segarcea 4

PT3/7 StrJg. Neamt7

PT 1/7 Str. Cetatea Histria 7

PT3/6 AI. lstru7

PT4/6 AI. Calatis 16

PT2/6 ALCalatis2

PT 3 PLACARE Bd, Iuliu Maniu 65

PT 4 PLACARE str. Zorelelor 1

PT 1 CRIVINA Bd. Constructorilor 24

PT 1 UVERTURII str. Ariesul Mare 3

PT 2 UVERTURII AI. Cetatuia 2 6

PT 5 DESISULUI - Str Cetatea de Balta 2 10

PT 3 VIRTUTII Str. Veteranilor 20 6

PT 4 ROSIA MONTANA Str. Desisului 22 1

PT 12 MARATQNULUI Str. Ghirlandei 9 C

PT 2 PLACARE Str Valea Lunga 10

PT 10 ARAGONITULUI Str. Aragonitului 5

PT 15 APUSULUI Str. Apusului 34

. PT 7 LAVANDEI Str. Pitulicei 2

PT 2 INDESIRII Str. Floarea Rosie 4

Depozit Central Bd. Timisoara nr78, sector 6

curte Bd. Timisoara nr78, sector 6 25

TOTAL

TOTAL GENERAL: 1572 arbori

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

s-au Iăsat pe casele vecinilor.

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

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

Intocmit,

Ilie GOJGAR

Sef Serv. Mentenanta,

Sorin DRAGOI

2
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CĂTRE,
Prirnăńa Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dtd Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiin ţă:
Donznul
Asociaţia de propńtań bloc 74A, Str. Cără,nidarii de Jos ‚zr. 7-9, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 67600/18.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1585635/19.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12620/20.12.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnu)ui ‚ prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic
avansat, situat pe spaţiul verde aferent blocului 74A din str. Cărămidarii de Jos nr. 7-9,
sector 4, după verificarea efectuată pe teren în data de 28.12.2017, 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,
avizărn:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

O Spaţiu vede aferent bloc 74A — spate bloc:
- l ex. Ulmus sp. (ulm) f3 SOcm. h 14m, înclinat la 20° spre parcarea auto, aflat în

declin bio]ogic avansat - prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului în partea aopusă
înclinării, cu Iipsa parţială a cilindrului central

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării constmcţiilor din jur, a reţelelor aeńene sau
a autovehiculelor de pe carosabil.

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12620/1585635/ .01.2018
15, IAN2o

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, SeCIQr 5, Buçureşti. România

Tel: 021305.55.00



Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantäńi a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ Q minimum lcm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018) în
spaţiul verde aferent blocului 74A.

La íinalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din 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 acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

p.Director executiv
Simona-Mariana POPA

714'

-1j' )\
•)

t ‘1
«- ‚

Întocmit: hzsp. Tudora BUILĂ

o

Rcd: TW4 cs./08O!.201#
prezcntul aviz a ĺost postal pe iie-ul PMB 1 O IAN 7018

pe data de

Bd. Regna Etsabeta nr. 47. cod pQŞIat 050013, sector 5, Bucureşti. Româna

TeI: 02130555.00
http:/ĺwww.pmb.ro
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţiade Mediu

Nr. 12723/1586525/75 IAtPkř18

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiin ţă:
Domnul ‚ Str. MitrotZIosif nr. ‚ sector 4
E-mail:

Referitor la adresa dvs. nr. 68194/20.12.2017, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1586525/22.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12723/27.12.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în aliniament stradal în dreptul
imobilului din str. Mitropolit Iosif nr. 71, sector 4, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 29.12.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

‘-‘ Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Mitropit Iosif nr. 71:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 45cm, h 5m, aflat în declin biologic avansat — cu o
şarpantă dezechilibrată spre carosabil - prezintă cilindrul central putred pe toată
Iungimea tmnchiului — pedcol de prăbuşire

Lucrarea de defńşare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, «cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a lucrărilor »‚ evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor
din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

Bd. Rgina Elisabeta nr. 47, cod poşt& 050013, sector 5, Bucureşti Ramánia

TeI: 021305.55.00
httpi/www.pmb.ro



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ Ç3 minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018)
1 ex. în alveola rămasă liberă după defrişare, aparţinând speciei predominante din
aliniament şi alte Sex. în locuri deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 4, cu
respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

p.Director executiv
Simona-&Çariana POPA

v i
‚

Întocmit hzsp. Tudora BUILĂ

Rcd: 711/4 er./O5.OJ2018 1 8 IAN Z018
prezentul avíz a íost pnstat pe síie-ul PMB

• PC dau de

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

TeI: 021.3055500
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12724/15865271 .01.2018
15. (4W20;8

CĂTR E,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
Domnul
Asociaţia deproprietań, str. Duminidi nr. 75, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 68153/20.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1586527/22.12.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12724/27.12.2017 prin care
solicitaţi, ca urmare a sesizării domnului ‚ administrator al imobilului din str.
Dumănicii nr. 75, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore
situat în aliniamentul străzii Duminicii nr. 75, sector 4, după verificarea efectuată pe
teren în data de 29.12.2017, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Q
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţincrii alveolei:
Aliniarnent str. Duminicü nr. 75 (latura spre str. Fraţii Făgărăşanu)

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 5Ocm, h 6m, dezechilibrat spre
imobil, cu scorbură deschisă la h 117m pe o înălţime de 1,2m unde se observă lipsa
cilindrului central

Lucrarea de defńşare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr, de telefon 021/335.92.30,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau
a autovehiculelor din zonă.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuúei lucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

Bd. flegina Elisabeta nr 47, cod poştaIOSOOl3, sector5, Bucureşti, Rcmánia

TeL 02120555.00

_______

http://www.pmb.ro



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018)
lex. în alveola rămasă Iiberă după defrişare şi alte Sex, în locuri deficitare în vegetaţie
de pe raza sectorului 4, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind
arnenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament.

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

In ceea ce priveşte intervenţia asupra celuilalt plop piramidal situat în aliniament
stradal în faţa imobilului din str. Duminicii nr. 75 (Iatura spre str. Fraţii Făgărăşanu),
pentru toaletare, se vor aplica se vor aplica lucrările prevăzute în Anexa 1 Ia adresa
Direcţiei de Mediu nr. 9194/19.09.2017, care, în perioadele favorabile din intervalul
20.09.2017-30.04.2018, se pot executa fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz
dc specialitate din partea Dirccţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate se poate
accesa h[tp://www.pmb.ro/insútutii/prirnarialdirectii/directia_mediu/avize_arbori_ernise
/avize_gcncľale_20 1 70920.pdf

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

Întocnzit: Insp. Tudora BUJLĂ

Rcd: TW4 cr04012018
pwzenlul aviz a fosl poslat pe siie-ul PMB
utph/wwwnmb.m/inIitutii/prirIlańWdireetiiĺĹIirecIia niediu/avize arhnri in cnnuItarejavi7e arboń in cnnstiltare.pI,p pe data dc

p. Director executiv
Simona-Mariana POPA

Bd. Regina Etisabeţa nr. 47, cođ poştat 050013, sector 5. Ducureşti, Románia
Tet: 021.30555.00
httpilwww.pmb.ro



!rrrrr' PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

30.0! .2018

CĂTRĘ
ARHIEPISCOPIA B UCUREŞTILOR

Parolzia «Apărătorii Patriei I»
Str Panselelor nr. 31, sector 4
Preot Paroh

E-mail:

Q Referitor la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1589179/09.01.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 127/10.01.2018, prin care solicitaţi emJterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaçi în curtea bisericii «Apărătorii
Patriei 1» din SĹr. Panselelor nr. 31, sector 4, după verificarea efectuată pe Ĺeren, în
•data de 19.01.2018, 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 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:
Curte biserică — latura stânga şi spate biserică, spre casa parohială:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în scopul eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile
peste clădire biserică/clădire anexă (magazie)/casă parohialălparcare auto aferentă

Q blocului din vecinătate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eHininarea ramurilor
uscate la:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 25cm, h 9m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-45cm, h 9-12m (1 ex. dezechilibrat spre casa

pawhială şi celelalte 2 ex. prezintă pericol pentru autoturismele parcate în
exteńorul curţii bisericii/în domeniu public şi casa parohială)

Reducerea cu 1/3 a înălţimii coronamentului, în vederea eliminării ńscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile pe
capelăicarosabil şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Populus pyaramidalis (plop pyramidal) O 4Ocm, h 13m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrăńi, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteorologice nefavorabile pe trotuar/carosabil şi eliminarea ramurilor uscate

Nr. 127/1589179/

Ia:
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- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 12m, înclinat la 25-30° spre clădire
anexăimagazie

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteorologice nefavorabile pe trotuar/carosabil şi eliminarea ramurilor uscate
la:

- t ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 4Ocm, h 13m coronament format din două
şarpante, dezechilibrat spre clădire anexălmagazie — risc de desprindere a şarpantelor de
la punctul de inserţie

Reducerea cu 1-1,5 din lungimea ramurilor orientate spre faţadăiacoperiş
biserică cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm. h 12m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor0
uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadä a anului), prin grija
proprietamlui sau administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
au[oturismelor de pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 8ex.

p, Director executiv
Simona-Mariwrn POPA

DIRECŢIA E

D MEDJU •g

lntocinit: Ínsp. Tudora BUJL4

Red: 771/3 et/22.W.2018
prezeniul aviz a fost poslat pe site-uI PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţJ Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 225 (11345 ; 11508) 1590359 ;1575043/ .2018

CĂTRE,
D—nul

Str. ‚ sector 4
E—,naii

Referitor la adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B. cu nr. 1590359/12.01.2018 şi la

Q
Direcţia de Mediu cu nr. 225/15.01.2018 prin care reveniţi la adresele înregistrate la
P.M.B cu nr. 1575043/09.11.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11345/07.11.2017;
11508/10.11.2017, în care solicitaţi emiwrea avizului de defrişare pentru intervenţia
asupra unui arbore, aparţinând speciei Abies (brad) situat în curtea imobilului dvs.
proprietate privată conform Contractului de vânzare — cumpărare autentificat sub nr.
din str. Ciucaş nr. ‚ sector 4, întrucât vă aduce prejudicii materiale prin afectarea
unuia din pereţii imobilului, stâlpii de Ia poarta de acces în curte, obturând în acelaşi
timp canalul de scurgere a apei pluviale, la verificarea efectuată pe teren, în data de
19.01.2018, s-au constatat următoarele

- arborele, 1 ex. Abies sp. (brad) Ç3 35cm, h cca. 1 lm, este situat în curtea
imobilului de la adresa sus menţionată la cca. 2,5-2,8m de clădire, ccca 0,20m de
gardul din beton de la stradă şi cca. 1,5-1,8 m faţă de stălpii porţii de acces în curte;

- prin amplasament sistemul radicular afectează unul din pereţii imobilului,
stâlpii de la poarta de acces în curte producând üsuri vizibile şi totodată obturează
canalul de scurgere al apei pluviale, motiv pentru care au fost secţionate o parte din

O rădăcini în scopul remedierii problemei apărute după cum a reieşit atât din solicitare
precum şi din discuţia pe teren Ia data verificăńi ; totodată sistemul radicular de
suprafaţă a ridicat aleea din beton care parţial a fost dezafectată pe o porţiune, pentru
remedierea obturării canalului de scurgere a apei pluviale către canalul de colectare a
apei menajere

Având în vedere cele constatate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 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:

Defrişare cu extragerea rădăcüzilor:
- 1 ex. Abies sp. (brad) Ç5 35cm, h cca.1 lm
Lucrările avizate se vor executa prin grija dvs. în calitate de proprietar al

terenului pe care se află arborele, evacuând masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
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acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării constmcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a lÜex.
arbuşti tineri cu balot de pământ şi înălţime de ĺ,Sm -1,8m în curtea imobilului din str.
Ciucaş nr. ‚ în perioada optimă (primăvara —toamna anului 2018) conform
Angajamentului de plantare nr. 225 (11345; 11508) 1590359 ;1575043/23.01.2018.

Menţionăm că spaţiul din curtea imobilului nu permite plantarea de arbori cu
păstrarea distanţei reglementare faţă de clădire, reţele şi gardul din beton.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — I ex. care aduce prejudicü materiale prin amplasament

p, Director executiv
Simona- ariana POPA

(.5 0IRECytĄ
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Întocmit: Jnsp. Tudora BUJLĂ

Rt'd: T813 es.123.Oi.2018
prezĽntul aviz a fosĹ postat p siW-ul PMB
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
;V Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Direcţia de Mediu

Nr. 433/1592219/ Bc .01.2018

CĂTRE,
Prirnăńa Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinfă:

Q - Direcţia Generală de Poliţie Locală sector 4 - Serviciul Relaţii Publice cu Cetăţenii,
Comun icare, Registrntură, Ł T.
Aleea Ciceu nr 12, sector, E-mail sesizari@politialocala4.ro

Referitor Ia adresa dvs. nr. 2531/17.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1592219/19.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 433/22.01.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Direcţiei Generale de Poliţie Locală, Serviciul
Relaţii publice cu cetăţenii, Comunicare, Registratură, I.T., în baza căreia solicitati
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin
biologic avansat, situat în aliniament stradal în Str. Drumul Găzarului nr, 25 x Str.
Dumbrăveni, sector 4, conform foto anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtońul Municipiului

Q Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniarnent strada! Str. Drurnul Găzarului nr. 25 x Str. Diunbrăveni:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) śZi 3Ocm, h 5m, uscat 85%, lipsit de scoarţă pe trunchi, cu
scorbură pe toată lungimea acestuia şi lipsa parţială a cilindrului central - prezintă
pericol de prăbuşire peste autoturismele în carosabil

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectomlui 4, nr. de telefon
021/335.92.30, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarăńi construcţiilor din jur, a reţelelor aedene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

Bd. Regina Elişabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, conform 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 ® minimum Ycm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018). în
alveola rămasä liberă după extragerera rădăcinilor exemplarului sus menţionat.

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

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

p.Director executiv
Simona-Mariana POPA

Red: 78/4 esfl5.OJ.2O18
prezcntul aviz a íost pn5IaI pe siw-uI PMB

‘ ż VďbIlp://www.pnili pe đaia de
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Intocinit: Insp. Tudora BUÍLĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

°.O1.2Oĺ8

CĂTRE,
Prirnăfla Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:

O - Direcüa Generală de Poliţie Locală sector 4 - Serviciul Relaţii Publice cu Cetăţenii,
Comun icare, Registratură, L T.
Aleea Ciceu nr. 12, sector, E-niail sesizari@politialocala4.ro
- Asociaţia de propritari bloc F10, Str. Someşul Mare mt 3, sector 4

Referjtor la adresa dvs. nr. 2531/17.01.2018, înregistrată ła P.M.B cu nr.
1592217/19.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 436/22.01.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Direcţiei Generale de Poliţie Locală, Serviciul
Relaţii publice cu cetăţenii, Comunicare, Registratură, I.T., şi solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic
avansat, situat în alveolă parcării din laterala stângă a bl. F10 din Str. Someşul Mare nr.
3, sector 4, conform foto anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiior verzi din intravilanu] localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi

Q întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuluí
Bucureşti, avizărn:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei
Alveo!ăparcare lateral stânga scara 1 bloc F 10:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25cm, h 6m, lipsit parţial de scoarţă pe trunchi, cu
scorbură la baza acestuia şi lipsa parţială a cilindrului central - prezintă pericol de
prăbuşire peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
produceńi de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăńi de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon
021/335.92.30, cu acordul asociaţiei de proprietań, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

Nr. 436/1592217/
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deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018)
după cum urmează 1 ex. în alveolă parcare în locul exemplarului defrişat şi alte Sex. în
spaţiul verde aferen blocului F10.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf, art 4 din acelaşi act normativ. QAsociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
aĺişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiintarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

p.Director executiv
Sirnona-kjíriana POPA

ţ L

s -N

Întocmit: hzsp. Tudora BUJLĂ

Rcd: 78/3 cxflS.W_'OI3
prezentul aviz a íost postat pe site-ul PMB J
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?fl PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

ţJ',J Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 12407/ 1583412/ 3cV12018

CĂTRE,
D—n ul

Str. Maica Domnului ni;
E-nzail:

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1583412/11.12.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 12407/12.12.2017, prin care solicitaţi emiterea avizului de

Q
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aparţinând speciei Abies (brad), situat
pe terenul proprietate privată din str. Lămâiţei nr. ‚ sector 4 (conform Contract de
vânzare autentificat sub nr. )‘ întrucât prezintă pericol de dezrădăcinare şi
prăbuşire în carosabil/peste conducata de gaze aeriană, vă facem cunoscut, ca urmare

1. A analizării documentelor existente la dosar:
- cererea dvs.
- contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
- foto arbore

2. A verificării în teren în data de 20.12.20 17

3. A analizării documeniaţiei în cadrul şedinţei din 15.01.2018 a Coiuisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi adniinistrarea spaţiilor verzi din
intravilanul localităţilor, 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, se avizează

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Arbore situat în curtea irnobilului din str. Lărnâiţei nr.
- 1 ex. Abies (brad), ţ3 3Ocm, h ĺOm, înclinat la 15° spre carosabil, cu risc de

dezrădăcinare şi prăbuşire în carosabil/peste conducta aeriană de gaze, situată la h 2,5m,
Iipită de Ĺrunchiul arborełui

Lucrarea de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa, prin grija
propńetarului/propńetarilor terenului pe care se află arborele (a dvs. şi a d-nei )‘
cu evacuarea masei lemnoase pentru a nu Noca accesul în curte, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a detedorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeńene.

Ad. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05QŮ13 şeçtor 5, Bucureşti, Románia
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Menţionăm că dvs şi d-na ‚ în calitate de proprietari ai terenului pe care se
află arborele sunteţi răspunzători de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului
şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişării, în cai contrar aplicându-se
sancţiuni conform arL6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform Art. 7, pct. 2 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normek de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi
obligaţia plantării 6 cx. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă de
plantare din primăvara — toamna anului 2018, conform Angajamentului de plantare
nr. 12407/ 1583412/23.01.2018. Arborii vor fí puşi la dispoziţia Direcţiei de Mediu
pentru campaniile de plantare din anul 2018, având în vedere că nu există spaţiu pentru
plantarea celor 6 ex. arbori în curtea imobilului din str. Lămâiţei nr. ‚ cu păstrarea
distanţelor reglementare faţă de clădiri şi /sau reţele edilitare.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişare : ] ex. arbore în pericol de prăbuşire

p.Director executiv
Si,;i ona-Maria,w POPA

-\\
noŁ\'ţ

În tocinit: Ínsp. Tudora BUÍLĂ

Red: TB/4 ex.123OJ2Ü18
prezentul aviz a íosI postat pe siie-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

Nr. 12750/1586828/ 3Ô .01.2018

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei tzí 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre şüinţă:

O
Asociaţia de propritari bloc 40, Str. Cetatea Veche izr.2, secror 4
Domnul — preşedinte asociaţie

Referitor Ia adresa dvs. nr. 68454/21.12.2017, înregistrată la P.M.B cu nr.
1586828/27.t2.2017 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12750/28.12.2017, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului — preşedinte al asociaţiei de
proprietari bloc 40 din str, Cetatea Veche nr. 2, sector 4, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic
avansat, situat pe spaţiul verde aferent blocului 40, (scara 2 fa;ă) de la adresa sus
menţionată, după verificarea efectuată pe teren în data de 19.01.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modi5cările 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:

ĆJ Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc scara 2 (lateral stânga acces):

- ĺ ex. Tilia sp. (tei) 4Ocm, h 8m dezechilibrat spre carosabil, situat la cca.1,2m
de canalizare — prezintă scorbură deschisă pe trunchi Ia h 1,5m pe o înălţime de 3Ocm
cu Iipsa parţială a cilindwlui central, respectiv la inserţia uneia din şarpante — risc de
prăbuşire pe trotuar/carosabil

Lucrarea de defdşare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau
a autovehiculelor de pe carosabil.

Direcţia de Mediu

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

Tet 021.3055500
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Precizăm că administratorul Iegal al terenului este räspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6,
pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018) în
spaţiul verde aferent blocului 40.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

p.Director executiv
Sirnona-Mariana POPA

J -.

4, c
•Ť śŞ'l

#

Întocmit: Jnsp. Tudora BUJLĂ

Red: T8ĺ3 cr122012018
prezentul aviz a foJ pnslat pc siIe-uI PMH i oJ ‘hlIp://wwwpiîih ro/instiiutíi/piiiiiarhűdiwcii i/direciia_iiiediuiavize_arhorijn_consullareiavizc_arbońjn_consuítarc.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Administraţia cimiürelor şi &enzatoriUor Umane

hztr. Serelor nr. 1, sector 4
Spre ştün(ă:
- Cimüind BeHn - Şerban Vodă, Calea Serban Vodä ;ia 249, sector 4
- D-nul

Urmare a adresei domnului ‚ înregistrată ]a P.M.B cu nr. 1591720/18.01.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 348/19.01.2018, prin care so]icită emiterea avizului de specialitate pentru

Q intervenţia asupra unui arbore situat în Cimitirul Bellu - Şerban Vodă, lipit de locul de veci nr. 43 din
Fig. 22 aflat în concesiunea dânsului, conform Actului de concesiune nr. ‚ după verificarea
efectuată pe teren, în data de 31.01.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex.Populus canadensis (plop canadian) O SOcm, h 12m, îmbrăcat în Hedera helix, situat
lipit de bordura care delimitează locul de veci, cu sis(emul radicular situat în proporţie de 50% în
perimetrul locului de veci nr. 43- prezintă risc de dezrădăcinare şi prăbuşire peste lucrările funerare
din imediata vecinătate

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija administratorului legal
al terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conforrn H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
funerare din jur.

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

Q pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzätoare diametrului în funcţie de specie, în
Cimitirul Bellu- Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea ACCU, în perioada optimă

Q (primăvara - toamna anului 2018).
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea veriflcării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi ac normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü şi este valabil însoţit de avizul
Ministerului Culturii având în vedere că Cimitirul Bellu —Şerban Vodă se află pe lista Monumentelor
Istorice.

Defrişare: I ex.

p.DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ţ hztocmit: hzsp. Ti,dora BUÍLÁ
*

Red:T&4exiOJ022018 - ŕ l

pc data de
0jr.j9. 1ô

Bd. Ragina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectars, Bucureşr, Rcŕnâbtą ‘ 4'
TeI: 021305 55.00
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Nr. 571/1593256/

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Prirnăria Sectorului 4

Direcţia Gospodădre Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Servicii Spaţii

B-dul Metalurgiei nr. 12-1& GRAND ARENA, et. 1,

sp. (salcâm) O 25cm, h 6m, uscat 85%, înclinat la 200 spre
lipsa scoarţei pe trunchi pe h 1,8m (primul arbore din platbanda
de parcare)

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile în special peste
autoturismele din parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-3Ocm, h 5-9m, dezechilibrate spre parcare/alee,
situate lateral dreapta-stânga loc parcare nr. 2

Verzi
sector 4

Str. Pridvorului nr. 21, bl. 19, sc. A, ‚ sector 4Q Spre ştnnţa:
— Dornnul
E-mail:
- Asociaţia de proprietari bl. 19, Pridvorului nr. 21, sector 4

Referitor la adresa domnului ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1593256/23.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 571/25.01.2018, prin care solicită
defrişarea a doi arbori situaţi «în spatele blocului, între Iocurile de parcare» respectiv
toaletarea celorlalţi arbori situaţi în zona parcării auto aferente blocului 19 din str.
Pridvorului nr. 21, sector 4 (spate bloc scara 1, platbandă dreapta —stânga loc parcare
nr. 2 pentru auto cu nr. B-21 1-ALD) după verificarea efectuată pe teren în data de
31.01.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările

O.. ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de

Q
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc :

- 1 ex. Robinia
parcarea auto/alee - cu
lateral dreapta loc nr. 2
Toaletare:

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşt, flomâna

Tel: 021.305.55.00
http://www,pmb.ro



Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului
legal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30,
cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, 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), etapizat
(daca este cazul ptr, un nr, mare de arbori), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nćdorite
şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau 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, înj
caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr, l la H.C.G.M.B.Q
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru
deflişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie în platbanda din parcarea auto, în perioada optimă (primăvara -

toamna anului 2018).
Ła finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea veriťicării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 5 ex.
Defrişare — 1 ex. uscat 85%

p.DIRECTOR EXECUTIV
Sirnon ariana POPA

)

-

-

Întocnzjj,sp.Tudora BUJLĂ

Red 713/4 cr1010' ‘018 JQ fl
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‘‘ PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ţ1J Direcţia Generală Dezvoltare Urbană

‘S Direcţia de Mediu

Nr. 572/1593011/ Of.02.2018

CĂTRE,
Dwnnul

Str. Săcăşel nr. ‚ sector 4
E-mail:

C) Referitor ta adresa dvs. ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1593011/23.01.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 572/25.01.2018, prin care solicitaţi în całitate de administrator
al societăţii S.C. SRL, erniterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra a trei arboń situaţi în curtea ftrmei cu sediul în str. Săcăşel nr. ‚ sector 4, pe
terenul proprietate, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentiňcat sub nr.

după verificarea efectuată pe teren, în data de 31.01.2018, 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) ® 45-SOcm, h cca.lOm, prin dezvoltarea trunchiului
acesta s-a lipit de condncta primară de gaze, aeriană, făcând presiune asupra acesteia—
risc de prăbuşire peste aceasta;

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Çi 45cm, h cca.12m, prin dezvoltarea

Q trunchiului acesta s-a lipit de de conducta primară de gaze, aeriană, făcând presiune
asupra acesteia —risc de prăbuşire peste aceasta;

- 1 ex. Prunus avium (vişin) Ś2 25cm, h cca.4m, dezechilibrat, se sprijină pe
conducta primară de gaze, aeriană —risc de prăbuşire peste aceasta;

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului/administraÉonilui pe care
se află arbońi, evacuând masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur/reţelelor
aeriene.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013. sector 5, Bucureş, Románia

TeI: 021.30555.00
http:/Jwww.pmb,ro



Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborilor, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a l8ex.
arbori tineri cu balot de pământ Çi 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în curtea societăţii S.C SRL ‚ în perioada optimă (primăvara -

toamna anului 2018) conform Angajamentului de plantare nr. 572/1593011/
01.02.2018.

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

Menţionăm că pentru defrişarea exemplarului nuc care afectează reţeaua primară
de gaze, vă puteţi adresa Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos.
Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023,
021- 3142866.

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

p, Director executiv
Sirnona-Mariana POPA

( .

Red: 77)13 cr101022018
prezenlul aviz a fosl poslat pe site-ul PMB ÝJ7ó 2&ĺf

pe data dc

f

o
o

Întocmit: Jnsp. Tudora BUILĂ0
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Spaţii Verzi

B-dzd Metahirgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştün ţă
Asociaţia de proprietari bloc M2D9/1, Str.Moldoviţa nr. 16, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 2511/17.01.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1592223/19.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 434/22.01.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc M2D9/1 din str.
Moldoviţa nr. 16, sector 4, prin care solicitaţi erniterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic avansat, situat în scuarul din
dreptul aleii de acces din faţa sc. 1 a blocului M2D9/1 de la adresa sus menţionată
conform foto anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regłementarea 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Scuarfaţă bloc scara 1 — în dreptul căü de acces în scară:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 35cm, h 8,5m, lipsit parţial de scoarţă pe trunchi,
O cu cilindrul central putred Ia baza acestuia - prezintă pedcol de prăbuşire peste

auto(urismele din parcarea au(o/în carosabil
Lucrarea de defńşare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr, de telefon
021/335.92.30, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarăńi construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea
auto.

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

Nr. 434/1592223/ .02.2018

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal 050013, sedar5, Bucureşii, Rcmánia
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p.Director executiv
Sirnona-Mariana POPA

Red: TB/3 ex./O5.02.2018
prezenlul aviz a fost poslat pe site-uI PMB

fl
pe dala de

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ Ś25 minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018)
după cum urmează : ĺ ex. în scuarul din faţa scării lşi alte Sex. în spaţiul verde aferent
blocului M2D9/1.

La finalizarea łucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu locaţia
unde s-au tacut plantările în compensare, în vederea verificării în teren, 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 copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

j
‘2

o

o
Înwcinit: Insp. Tudorcz BUÍLĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 435/1592213/ I<O22O18

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei izr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştün ţă

Q Domnul ‚ str. Podeşu nr. ‚ sector 4
E—nzail

Referitor la adresa dvs. nr. 2516/17.01.2018, înregislrată la P.M.B cu nr.
1592213/19.01.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 435/22.01.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori situaţi în curtea imobilului din Str. Padeşu nr. ‚ sector 4,
respectiv a Unui arbore situat în domeniu public, care afectează gardul proprietăţü, Ia
verificarea efectuată pe teren, în data de 31.01.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spatiilor 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
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl str. Padeşu nr.

Q
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabiłe şi ełiminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) Ç 35cm, Ii 1 lm, situat în curte imobil Iateral dreapta
acces poarta mică de acces

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare în
vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) fZi 35cm, h 45-50m. 13m, situat în curte imobil lateral dreapta acces
poarta mare de acces
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Domeniu publicfa(ă irnobil str. Padeşu nr.
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- ł ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) ® 30cm, h 9m, răsărit spontan, înclinat la 15° spre
carosabil, ‚ lipit de gardul imobilului în care a produs fisuri vizibile — prezintă cilindrul central
afectat Ia h I m — risc de prăbuşire peste autoturisrnele din parcarea auto/în carosabil

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal aI
terenului pe care se află arborii : domnul - pentru cei doi arbori din curtea imobilului din
str. Padeşu nr. ‚ respectiv Primăria Sectorului 4, teLO2l/335.92.30, pentru arborele din
domeniul public, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţülor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare
astfel

- toalelarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-oamna), pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua cât mai curănd, pentru sistarea prejudiciului material adus
proprietarului imobilului de la adresa sus menţionată şi evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr, 304/2009,
refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişarc, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balo de pământ
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţii verzi
dficitare în vegetaţie de pe raza sectorului4, în perioada optimă (primăvara - toamna anului
2018).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toaletare —2 ex. Q
Defrişare - 1 ex.

p.DIRECTOR EXECUTÍV
Sim ona-Mariana POPA

-

-
lntocmit: Jnsp. Tudom BUILA

Red: TB/4 ex./05.0220lS
prezenlul aviz a fosl poslat pe siie-uI PMB
hii p :/ĺwww plIIll, ro/i ns I I u l i iipri IIĹIri ađdi wcl iĺdirec I ia medi ujavi ze irbnrMnconsul are/av izcarborij n_consti l Iare. php pe đala đe — U źż
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 51O/1592972/í)_.02.2018

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitodzare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei izi 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştüu ţă:
D-na — administrator Asocinţia de Proprietari bl. 45, corp A,

Q Aleea Reşiţa B nr. 2B, sector 4
E-mail:

Referitor la adresa doamnei — administrator al blocului 45, corp A din
Aleea Reşiţa B nr. 2B, sector 4, înregistrată la P.M.B cu nr. 1592972/22.01.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 510/23.01.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate (defrişare/toaletare) pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 45, corp A, de la adresa sus menţionată, la verificarea efectuată
pe teren, în data de 31.01.2018, 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 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:

Q Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2:
Reducerea cu 2/3 a vołumului coronamenlului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminăńi riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia (primul
etaj de ramuri) la

-1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) ś2i 55cm, h 17m, înclinat Ia 15° spre parcare, situat
în alveolă parcare — arborele este afectat pe trunchi la h lm — risc de dezrădăcinare

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau
accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, rară a se elimina cele tinere de la baza
acestuia (primul etaj de ramuri) la:
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- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) ® 4Scm, h 9m, dezechilibrat spre bloc/parcare auto -

prezintă scorbură Ia h 1,7m (lateral stânga parcare)
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a

eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj
de ramuri) la:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45-SOcm, h 12m, înclinate la 15-25° spre parcarea
auto Icarosabil/alee acces scara ĺ (1 x, situat în alveolă parcare)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 12m înclinat la 25° spre parcarea auto
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a

eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora (primul etaj
de ramuri) la

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h lOm înclinat la 15° spre carosabil/parcarea
auto (situat în alveolă parcare)

- ĺ ex. Robinia sp. (salcâm) ® 45cm, h 12m, situat în alveolă parcare
Reducerea cu cca. 1-1,5-2m (după caz) din lungimea ramurilor pendule orientate

spre faţadă bloc, alee, parcarea auto, (după caz) în vederea eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor
de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 3Ocm, h 9m, sitaut la cca. 2,Sm de bloc
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ® 35cm, h 6m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia (primul
etaj de ramuri) la

- 1 ex. Morus sp. (dud) ® 4Ocm, h 13m, cu început de scorbură la baza
trunchiului

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj
de ramuri) la

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40-SOcm, h 14-ĺSm, (2ex. afectate pe trunchi,
dezechilibrate spre loc de joacăĺbloc)

- ĺ ex. Cerasus sp. (cireş) O 4Ocm, h 15m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa ĺ la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
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pentru a nu fi afectat echilibwl biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află arborii - Primăria
Sectorului 4, tel.021/335.92.30 ‚cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a äccidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
parcare.

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

Menţionăm că la data verificării în teren nu s-a putut constata dacă pe spaţiul
verde aferent blocului, sunt arbori uscaţi astfel încât să necesite defrişarea, Pentru o
evaluare corectă a stării de vegetaţie (declin biologic), recomandăm ca
petentul/Asociaţia de proprietari să revină cu o cerere după pornirea în vegetaţie a

Q
arborilor.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 14 ex.

p.DIRECTOR EXECUTIV
Shnona-Mariana POPAo

n03'11a \\
Ş.j3?jlU Înwc,nit: Jnsp. Tudora BUÍLĂ

Red: TBĺ4 ex/O5.022018
prezentul aviz a fost poslat pe site-ul PMB j ‚ą fw2

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

Nr. 850/1596714/ /5.02.2018

CĂTRE,
Priinăda Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei ‚zr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:

Q
D-na preşedinte Asociaţia de Proprietari bl. 5, scara 1
Şos. Olten4ei nit 140, sector 4

Referitor la adresa doamnei ‚ preşedinte aI Asociaţiei de Proprietari bl. 5,
scara 1 din Şos. Olteniţei nr. 140, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1596714/05.02.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 850/06.02.2018, prin care solicită
defrişarea unui arbore situat în faţa blocului 5, scara l de la adresa sus menţionată (zonă
parcare loc 8), respectiv toaletarea celuilalt arbore situat în imediata apropiere (zonă
parcare loc 7), după verificarea efectuată pe teren, în data de 12.02.2018, a fost
inventariat următonil 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:

O
Toaletare:
Spaţiul verde faţä bloc scara J — lateral dreapra:

Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentului la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Scm, h 6m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţä hloc scara 1 — lateral dreapta:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h 7m, dezechilibrat spre locul de parcare
nr. 8, situat Ia cca 0,5m de parcarea auto — prezintă scorbură deschisă pe toată lungimea
trunchiului cu Iipsa parţială a cilindrului central — risc iminent de prăbuşire

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului
legal al terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30,
cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
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căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
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 arborelui (toamna — primăvara), pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului)

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui aflat în,
declin biologic avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia plantării a ôex. arbori tineri cu balot de pământ minimum ® 7cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
hlocului, în perioadă optimă (prirnăvara - toamna anului anului 2018).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl
afişeze, în copie, la avizierul blocWui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
locatarilor.

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

p.Director executiv
Sirnona-Mariana POPA

‘
°. Intocmit: Jnsp. Tudora BUILAĘ

Red: TB/4 ex/12.02,20!R .0 Ţ

pn2zenlul avIz a fosl postat pe sile-uIPMB
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Spre ştiinţă:

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

/7.02.2018

CĂTRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dz,l Meralurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Şos Giztrgiului nr. 164, bl. 5, sc, sector 4

Proprietari bloc 5, Şos Giuigiului nr 164, sector 4
Proprietari bloc 15, Şos Giurgiului nr. 164, sector 4

Referitor la adresa doamnei ‚ înregistrată la P.M.B cu nr. 1597826/08.02.20 18 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr 996/09.02.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor (toaletare şi defrişare) situaţi în cvartalul cuprins între
Cimitirul Evreiesc din Şos. Giurgiului nr. 162 şi Intrare Vrabiei, în speţă Şos. Giurgiului nr.
164 cu spaţiile verzi din domeniul public, aferente blocurilor din această zonă, după
verificarea efectuată pe teren în data de 12.02.2018, 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:
Defrişare cu extragerea râdăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 5, scara B:

r. -1 ex. Robinia sp. (salcâm) Ç$ 3Ocm, li 7m, Iipsit de scoartă, uscat 100%
-1 ex. Populus canadensis (plop canadian) Ç 6Ocm, h 3m, trunchi uscat 100%

Spaţiul verde spate bloc 15:
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) ® l5Ocm, h 16m. lipsit parţial de scoarţă pe

trunchi — prezintă scorbură la baza trunchiului cu cilindrul central putred — pericol iminent de
prăbuşire
Igienizare:

- eliminarea vegetaţiei spontane cu ® 2-Scm şi a lăstarilor lacomi de la baza
trunchiurilor arborilor în vederea salubrizării şi igienizării zonei/spaţülor verzi din domeniul
public afferent ansamblurilor de locuinţe din Şos. Giurgiului nr. 164 - igienizarea zonei se va
executa cât mai curând, în vederea asigurărü unui climat sănătos pentru cetăţeni şi a condiţiilor
optime de dezvoltare a materialului dendrologic rămas

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărü de
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material dendrologic tânăr, respectiv igienizarea zonei, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de
telefon 021/335.92.30, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţülor din jur, a reţelelor
aeriene sau a autovehiculelor din zonă.

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

Penru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului, în
compensasea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantărü a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ ć2 minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în spaţüle verzi unde se vor efeclua
defrişările, în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2018). Dacă spaţiul nu permite alte
plantări la bl 15 aceştia se vor planta Ia celelalte blocuri din aceeaşi locaţie.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
vcrificării 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 obligaţń: O
- marcarea cu vopsea specială, conform conform specificaţiilor de la pct.4, lit. b, din

adresa Direcţiei de Mediu nr. 7985/07.10.2016
- informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţülor 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 fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina
oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia
insńtuţiei;

Pentru toaletarea arborilor din spaţńle verzi aferente blocurilor din cvartalul de locuinţe
sus menţionat, se vor aplica Iucrările prevăzute în Anexa 1 la adresa Direcţiei de Mediu
nr. 9194/19.09.2017, care, în perioadele favorabile din intervalul 20.09.2017-30.04.2018, se
pot executa fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea
Directiei de Mediu

Asociaţiile de proprietari bloc 5 şi bloc 15 au obligaţia, ca imediat după primirea
avizului să îl afişeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 3ex. (2ex. bloc 5 şi] ex. bloc 15) în declin biologic avansat

p.Director executiv
Simona-MarianarfOPA

-

Jntocnnt: lnsp. Tudora BUIL4
Re!: TB/4ex.ĺ13.02.2018 ( C ‚

prezenlui aviz a íost postat pe siIe-ul PMB
*

h(tp://wwwpIflb.ÍĹJ/iIMi(uti /prlł)ariaiĹiireIjiwctia..úleĹlkI/aize ;rbori neonsuliare/avizejirboii_inei,risullarephp . pe dala de fjrri ‘20/4?
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Direcţia de Mediu

Nr. 1195/1600084/ /J&3 .2018

CĂTRE,
PATRIARHIA ROMÂNĂ

ADMINISTRA ŢIA PA TRIARHALĂ
B-dul Regina Maria nr. 1, bl. P5B, sc. 1, t.3, ap. 9, sector 4

E-rnail : palatul.patriarhiei@patriarhia. ro

Dornnului Consilier Patriarhal Pr. Liviu Constantin Nechita

Referitor la adresa dvs. înregistrată la P.M.B cu nr. 1600084/16.02.2018 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 1195/19.02.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi parcul Palatului Patriarhiei,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, 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
modificările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Nomiele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde aferentparcului Palatul Patriarhiei:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteorologice nefavorabile cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ç3 SOcm, h 13m — prezintă început de scorbură la baza
‘J trunchiului, scorbură deschisă pe trunchi scorbură la h 2m pe o înălţime de 0,Sm unde

se observă lipsa parţială a cilindrului central
Reducerea cu 1/3 a înălţimii coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteorologice
nefavorabile, având în vedere esenţa slabă a lemnului specie, vârsta înaintată, înălţimea
considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) (3 70-8Ocm, h 14m - prezintă risc
de desprindere şi prăbuşire a ramurilor peste imobilele din vecinătate

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a
eliminării ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteorologicě nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) (345cm, h lOm, înclinat la 15°
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- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Scm, h 12m, înclinat la 20° spre alee/zonă
echipamente - coolere):

Reducerea cu 1 ‚5-2m din lungimea ramurilor orientate spre faţada şi acoperişul
clădirii din vecinătate/ramuri pendule (la exemplarul nuc), cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 30-45cm, h 10-13m
. -.

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h lOm
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamente, înlăturarea Hederei helix

(iedera) care înconjoară trunchiurile arborilor (unde este cazul) pentru a preîntâmpina
uscarea arborilor la:

- 43 ex. Abies alba (brad) O 35-5Ocm, h 1 1-13m (din care 2 ex. bi[ulpinale şi 1
ex. tritulpinal)

- 5 ex. Chamaecyparis (chiparos) ® 35-4Ocm, h lOm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pcntru a nu fi afecia echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliiuinării ramurilor
uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
proprietawlui sau adrninistratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu
se rnasa Iernnoasă pentru a nu bloca căile de acces. luându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaktare — 56 ex.

o

)

DIRECTOR EXECUTIV
Sima ana POPA

Întocmit: hzsp. Titdora BUILĂ

Red: TB/4 et/06O32012
pwzentul aviz a íost pnstat pe siie-uI PMB

• pe data de

O?o32%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

Nr. 1256/1601082/ 2018

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de locatari a blocului 36
Str Reşiţa nr. 33, sector 4
- Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărie Locală

Q Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi
B- dul Metalurgiei nr. 12-18, GRAND ARENA, et. 1, Sectorul 4

Referitor la adresa dvs. nr. 10277, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1601082/20.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1256/21.02.2018, prin care ne
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pen[ru intervenţia asupra a doi arbori
situaţi pe reţeaua RADET (avariată) din spaţiul verde al blocului 36 din str. Reşiţa nr.
33, sector 4, ‚ vă facem cunoscut că la verificarea efectuată pe teren în data de
22.02.2018 s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, 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:

Transplantare:
Spaţiul verde al blocului 36, faţă bloc:

- I ex. PIa[anus sp. (platan) ® 5 cm, h 3 m - situat pe reţeaua avariată
RADET

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde al blocului 36, faţă bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 50 cm, h 14 m - situat pe reţeaua avariată R&ĐET

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal aI terenului
Primăria Sectomlui 4, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi
a reţelelor aeriene, astfel

(ransplantarea se va executa în perioada de repaus vegetativ a arborilor,
arbutildr (prímavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora;
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- 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 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 diű Anexa nr. 1 la 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 RADET are obligaţia plantării a unui
exemplar arbore tânăr cu balot de pământ (cu diametru de min. 7 cm şi înălţime
corespunzătoare acestuia, în funcţie de specie), în spaţiul verde al blocului,
respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada
optimă de plantare din toamnă 2018 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 cadml P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare şi a transplantării, In caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de locatari are obligaţia ca, imediat după primirea avizului să îl
a%şeze, în copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea
tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Trnnsp/aníare —] ex. arbore
Defrişare —] ex. arbore

o
Întocmit,

Insp. F!orenüna POPESCU J5 e,.122.02.2() I R

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PM
(http://www.pmb.ro/nstitutii/primaria/directi/directia medjij/avjze arbori n consultare/avize arbori in consultare.php), pe data

O7o3$UĂ

DIRECTOR EXECĽTIV,
Simona-Mariana POPA
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa instituţiei dvs. nr. 12943/08.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1605953/08.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.1705/09.03.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru materialul dendrologic situat pe terenul din str.
Secerei nr. 102-116, sector 4, în scopul aducerii Ia mndeplinire a prevederilor HCGMB nr.
117/22.02.2018, privind darea în administrarea Consililului Local aI Sectorului 4 a unui
imobil-teren în vederea plantărU a 100 de stejari cu sprijinul Ambasadei Republicfl Lituania
Ia Bucureşti, ca urmare a celebrării în Iuna martie 2018, a 100 de ani de Ia restaurarea
statului Iituanian, după verificarea efectuată pe teren în data de 09.03.2018, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 18 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-3Ocm, h 4-5m (unele exemplare sunt crescute
sub formă de tufe)

- 10 ex. Ulmus sp. (ulm) e 20-35cm, h 5-9m (din care 1 ex. uscat 100% şi unele
exemplare sunt crescute sub formă de tufe)

- 5 ex. Acer sp. (arţar) e i 5-25cm, h 5-7m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-25cm, h 5-7m
- 1 ex. Robinia (salcâm) O 2Scm, h 7m
- 1 ex. Gleditshia sp (glădiţă) O 3Ocm, h 11 m

Transplantare cu balot đe pământ corespunzător circumferinţei trunchiului:
- 10 ex. Ulmus sp. (ulm) e 6-lQcm, h 2,5-3m
- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 6-lOcm, h 2-3m
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-2Scm, h 2,53m
- 7 ex. Acer sp. (arţar) O 7-1 Ocm, h 2-3m
Lucrările de defrişare şi transplantare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă

(având în vedere timpul scurt până Ia momentul desfăşurării evenimentului), pentru crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, conform proiectului de
amenajare pentru cei 100 de stejari propuşi de către Ambasada RepublicH Lituania Ia
Bucureşti.Acestea se vor efectua prin grija Primăriei Sectorului 4, în calitate de
administrator Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării amenajărilor din jur (teren
de sport).
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Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantărü a 217 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018) după cum
urmează :100 ex. stejari pe terenul din str. Secerei nr. 102-116, puşi Ia dispoziţie de către
Romsilva Ambasadei Republici Lituania, care fac obiectul prezentei cereri şi 116 ex arbori
in Parcul Lumea Copiilor sau în alte Iocuri deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 4.

Transplantările de arbori se vor face cu balot de pământ, în regim de urgenţă în
peluzete din Parcul Lumea CopUlor, în perioada imediat următoare/perioadă propice acestui
tip de Iucrări care asigură pńnderea şi pomirea în vegetaţie a mateńalului dendrologic.

La finalizarea Iucrărilor de transplantare şi plantare în compensare, conf. artD 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, cu precizarea Iocaţilor unde s-au efectuat plantările în compensare, în
vederea verificărU în teren, 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 emiterii.
Defrişare: 37 ex.
Transplantare: 26 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

1! o4fl4

* J IYI
MLN\i V

Întocmit Insp. Tudora BUÍLĂ

Red; TB/3 ex./ÜP.O320!8
prezeniul avíz a fost postat pe site-ul PMB
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CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dzil Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştün ţă

Q CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Spitalul Clinic de Psihiatrie « Prof Dr. Alexandru Obregia »

Şos. Berceni nr. 10, sector 4
E-,naU: secretariatobregia@vahoo.conz

Referitor la adresa dvs. nr. 7880/13.02.2018 1148/30.01.2018, înregistrată la
P.M.B cu nr. 1599670/15.02.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1190/16.02.2018 prin
care solicitaţi ca urmare a cererii Spitalului Clinic de Psihiatrie Prof. Dr Alexandru
Obregia, din Şos. Berceni nr. 10, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru un
arbore situat în domeniul public, întrucât afectează structura de rezistenţă a gardului
din beton din faţa spitalului, aducând prejudicii materiale acestuia, după verificarea
efectuată pe teren în data 05.03.2018, 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

Q protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipíului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Platbandăfaţă spital - domeniu public:

- 1 ex. Morus sp. (dud) ® SOcm, h 9m, bitulpinal — crescut lipit de gardul din
beton pe care îl străpunge afectându-i structura de rezistenţă — prin dezvoltarea sa şi
presiunea pe care o realizează asupra gardului există riscul desprinderii şi prăbuşirii
plăcii din beton în trotuar

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăńi
de material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu Noca căile de acces, luâridu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarăńi construcţiiĺor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Nr. 1190/1599670/

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, ccd paştal 050013, sectar 5, BucureştL Aomânia

TeI 02130555.00
http:/fwww.pmb.ro



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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr.

304/2009, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveçi obligaţia plantăňi a 6
ex. arbori Ĺineri cu balot de pământ minimum 7cm şi înătţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna
anului 2018) în platbanda din faţa spitalului.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data eniiterii.
Defrişare - lex, care afectează structura de rezistenţă a gardului din beton

o

R EXECUTIV
‚fSbno,z» ariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1201/1600285/23 MAR 1QW2018

CĂTRE,
Administraţia Cimitirelor şi &e,natorülor Umane

Jnrr. Serelor ‚z; 1, sector 4
Spre şrünţă:

- Cimitin,1 BeUu - Şerban Vodă, Calea Serbcuz Vodă nr. 249, sector 4
- D-na

Urmare a adresei doamnei ‚ înregistrată la P.M.B eu nr. 1600285/16.012018
şi la Direcţia de Mediu eu nr. 1201/19.02.2018, prin care so!icită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Cimitirul Bellu Militar, în
perimetrul Iocului de veci nr. din Fig. ‚ aflat în concesiunea dânsei, conform Actului de
concesiune nr. ‚ după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.03.2018, avizăm:

(3 Defrişare cu extragerea rădücinilur:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) ® 20-3Ocm, h 5m, multitulpinal, situat în perimetrul

locului de veci nr. din fig, sus menţionată — prin amplasament împiedică o eventuală
înhumare şi prezintă rise de desprindere şi prăbuşire a tulpinilor peste lucrările funerare din
imediata vecinătate

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţülor funerare 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 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în Cimitirul BeIlu-Şerban Vodă sau în alte unilăţi aflate în administrarea ACCU,
în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2018).

o La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verifieării 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 la data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Cukurii având în vedere că Cimitirul Bellu —Şerban Vodă se află pe
lista Monumentelor lstorice.

Defrişare : 1 ex. situat în periinetrzil locului de veci

«ď Ţţ:
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ioi s2ol I sÂpsĂron:,.i TMpEuNÂ

Red: TB/4 ex.ĺ14 032018
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fl.V1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
t

tJ Directia de Mediu
ROMAN IA
‚oia-2o,a I EÂnBĂTcIM IMDPEUNÂ

Nr. 1424/1602487/ .2018
2.iWRZQl8

CĂTRE,
ADMINISTRA 714 FONDULUI IMOBILIAR

Bd.Regina Elisnbeta nr. 16, sector 3

Spre şüin ţă:
- ‚ str. Mărţişor nr. 23, sector 4
— ‚ str. Mărţişor nr. 23, sector 4
- ‚ str. Mărţişor nr. 23, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 8991/22.02.2018, înregistrată la P.M.B - Direcţia de
Mediu cu nr. M24/27.02.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Iocatarilor din str. Mărţişor nr. 23, sector 4, de emitere a avizului de specialitate pentru
un arbore situat pe terenul de la adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 05.03.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Đefrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte inwbil str. Mărţişor nr. 23, sector 4:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) ® 45cm, h 12m dezechilibrat spre carosabil, cu început
de scorbură la h 2m şi lipsa scoarţei pe trunchi, situat la limita cu gardul pe care 1-a
împins spre stradă — există riscul desprinderii şi prăbuşirii în trotuar a plăcii de beton

Q
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite, sistare a prejudiciului material adus prin afectarea
gardului din beton şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr, prin grija administratorului legal aI terenului pe care se află arborele - AFI,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene
sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

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

Sd. Regina Eíisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmâna

TeI: 021.305.55.00
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ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum
diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă
anului 2018) în curtea imobilului din str. Mărţişor nr. 23.

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

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

7cm şi înălţime corespunzătoare
(primăvara anului 2018 — toamna

DIRECTOR EXECUTIV

o

o

Întocmit: insp. Tudom BUÍLĂ
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Directia de Mediu .

ROMANIA
l91g.2nIIsÄpBATonIM IMPPEUNÄ

.2018

23. MÄJt 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţîa Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştiinţă:
- DI. ‚ Bd. Dimitrie Cantemir nr 4, bL 3C, pader, ap. sect. 4
- Asociaţia de proprietari bI 3C, sc B, Bd. Dimitrie Cantemir nr 4, sect. 4

Q Referitor Ia adresa dvs. nr. 12691/07.03.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1606714/12.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1772/13.03.2018, prin care ne transmiteţi
cererea d-Iui ‚ care solicită defrişarea unui arbore situat pe spaţiul verde aferent
blocului 3C, din Bd. Dimitrie Cantemir nr 4, sect. 4, « în imediata apropiere a fundaţiei
blocului, din dreptul scării B, Ia o distanţă mai mică decât 1 m, întrucât afectează faţada,
structura şi pătrunderea Iuminfl naturale în apartamente » vă facem cunoscut că Ia
verificarea efectuată pe teren în data de 15.03.2018, s-au constatat următoarele

- existenţa unui ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 4Ocm, h lOm, viabil, situat Ia cca. 1,5m
de faţada blocului şi cca. 0,7-0,8m de balconul de Ia et. laI blocului

- arborele este înclinat din coronament Ia 25-30° spre trotuar/carosabil
Având în vedere cele constatate, 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 scara A- Iateral stânga acces:

Q Degajare faţadă bloc, reducerea cu 1/3 din Iungimea ramurilor orientate spre trotuar,
în vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 4Ocm, h lOm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deterio rării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Nr. 1772/1606714!
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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.

În ceea ce priveşte solicitarea de defrişare a acestui arbore, în conformitate cu Art. 8,
alin. 1 şi 2, Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti pentru a confirma prejudiciile materiale aduse prin afectarea
fundaţiei blocului, este necesar ca solicitantul/Asociaţia de proprietari să prezinte Ia Direcţia
de Mediu o expertiză M.D.R.A.P.(Ministerul Dezvoltărü Regionale şi Administraţiei Publice)
din care să rezulte în ce mod sistemul radicular aI arborelui afectează fundaţi&structura

- Lista experţflor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.F.
(www.mdrt.ro Iconstrucţfl/atestări tehnico-profesionale/experti tehnici)

- documentaţia se va depune Ia registratura PMB din B-dul Regina Elisabeta nr, 42,
sector 5.

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.

o
DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

1/ 1! N
I lI

!ntocmit: Insp. Tudora BUJM

o

2 i MAR 2U10Aed: TBI4 ex.116.032018
prezentul aviz a fast pastat pe siteul PMB
httpJIwww.pmbro/instit,jtii/pmaria/directiWdirectia mediuiavize arbad in annsuttare/avize arbad n consultare.php pe data de

Bd. Regîna Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, sectars, Bucureşti, Ramânia

Tel: 021.30555Ooint. 4016
http:flwwwpmb.ro



flfl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ľ.

VflJ Directia de Mediu
ROMANIA
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8014/2/1552567/ .2018

23. MAR 201&

CĂTRE,
— împuternicit

Str. Bibescu Vodă ;zr ‚ bl. ‚ Sc ‘, ap. ‚et. ‚ sector 4

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1552567/01.09.2017 şi la
Direcţia de Mediu cu nr. 8014/04.09.2017, prin care solicitaţi « toale[area copacilor
poziţionaţi pe teren, îndepărtarea crengilor uscate, fără a fi realizate lucrări de
defrişare» pe proprietate privată din Calea Piscului nr. conform Contractului de

Q
Vânzare cumpărare autentiflcat sub nr. ‚ vă facem cunoscut următoarele:

- prin adresa 8014/1552567/06.11.2017 s-au avizat intervenţii asupra arborilor de
pe proprietatea privată care constau în eliminarea ramurilor frânte, a etajelor inferioare
uscate din coronamente la exemplarele de Pinus nigra (pin), la celelalte exemplare de
arbori constatându-se la data verifîcării pe Ĺeren (20.09.2018) că au fost efectuate deja
intervenţii Ia vegetaţia din interiorul proprietăţii, fapt dovedit şi de Procesul verbal de
constatare şi contravenţie seria C nr. 0016917/01.09.2017, emis de către DGPLC a
Mun. Bucureşti — Direcţia de Control

- după prezentarea la Direcţia de Mediu în data de 07.03.2018 a domnului
şi semnarea Angajamentului de plantare pentru 6 ex arbori în calitate de împuternicit al

angajament solicitat prin adresa 8014/1552567/06.11.2017
- în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modiňcările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

O
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) Çj 30-SOcm, Ii 8-12m, uscate I00%
- 1 ex. Pinus sp. (pin) 3Ocm, h cca.2m (fără coronament), uscat 100%
Lucrările de defńşate avizate se vor executa pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija proprietarului sau administratomlui legal al terenului pe
care se află arborii, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorarăńi constmcţiilor din jur
şi a reţelelor aeriene.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013, şector 5, Bucureşti, Rcmânia
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Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător
de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conťorrn art. 6, pct 8 din Anexa nr. l Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defdşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6x. arbori tineri
cu balot de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, pe amplasamentul sus menţionat din Calea Piscului nr. ‚ în perioada
optimă (primăvara - toamna anului 2018) conform Angajamentului de plantare nr.
8014/1/1552567/07.03.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — 6 ex. uscate 100%

Îmocnztr: Jnsp. Tudora BUJLĂ

2.1 MAR 2010

o

DIRECTOR EXECUTIV
Sirnona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
lg,a2n18 I SAPSÂTOPM IMPEUNÂ

Nr. 184111

/
CA TRE,

Agenţia Naţională de Imbunătăţiri Funciare
D-na - — reprezentant

Şos. Qlteniţei nr. 35-37, sector 4
E-mafl: centrala @anif.ro

Referitor Ia adresa, înregistrată Ia P.M.B cu nr 1607420/14.03.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 1841/15.03.2018, prin care solicitať emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea instituţiei cu sediul în Şos. Olteniţei nr. 35-37,
sector 4, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 19.03.2018, a fost inventariat

C\ următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
\J 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:
Spaţiu verde curte - faţă instituţie:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
în vederea eliminărü riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestöra (primul etaj de
şarpante) Ia:

- 4 ex. Acer sp. (artar) O 30-4Ocm, h 8-1 2m, (2 ex. înclinate Ia 1 5° spre trotuar, 2 ex.
dezechilibrate spre parcarea auto Ia 1 5°)

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h Bm, bitulpinal, înclinat Ia 15-20°, afectat pe
ambele trunchiuri

- 1 ex. Morus sp. (dud) e SOcm, h 8m, bitulpinal — prezintă o tulpină înclinată Ia 15°
spre trotuar

() Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre trotuar,
parcarea auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, degajare reţea de cabluri cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Morus sp. (dud) O 30-4Ocm, h 9m
- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m
fleducerea cu cca. 0,5-lm din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramudlor uscate Ia:

: ex. Tilia sp. (tei) O 35-4Ocm, h lOm
Inlăturarea etajelor inferioare uscate din coronamente Ia:
- 5 ex. Pinus sp. (pin) O 30-35cm, h lOm
- 3 ex. Abies sp. (brad) O 30-3Scm, h 12-13m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia;
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 9m
Tăieri de corecţie/întreţinere şi echilibrare, înlăturare ramificaţii uscate Ia;

- 33 ex. Thuja sp. (tuia) O 45cm, h 4-Em (unele exemplare sunt dezechilibrate în
domeniul public spre trotuar, cu risc de desprindere a ramurilor în special în perioada de
iamă când ninge şi arbuştii se incarcă cu zăpadă)

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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramudlor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarârH construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa 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
304/2009.

Menţionăm că Ia data verificărfl în teren nu s-a putut constata dacă pe spaţiul verde )din curtea instituţiei sunt arbori uscaţi asfel încât să necesite defrişarea, Pentru o evaluare
corectă a stării de vegetaţie (declin biologic) a arborilor care necesită defrişare,
recomandăm intituţiei dvs, să revină cu solicitare după pornirea în vegetaţie a arborilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 25 ex. arbori şi 33 ex. arbuşti

a
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Referitor Ia adresa dvs. nr. 13507/13.03.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1607522114.03.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1842/15.03.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
doamnei ‚ în care solicită emiterea avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia asupra unui
arbore situat în zona parcării din spatele imobilului nr. din str. «‘o sector 4, după verificarea
efectuată pe teren in data de 19.03.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind

Q reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţfllor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Alveolă parcare spate imobil din str. í ‘v nr, respectiv faţă bIocl7, scara 8 din str.

.2nr.
- lex. Acer sp. (arţar) e 5Ocm, h 7m, lipsit de coronament, dezechilibrat spre parcarea auto,

cu scorbură deschisă pe şarpanta care forma coronamentul şi ciuperci saprofite pe trunchi — risc de
dezrădăcínare

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea conditiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor

Precizăm că administratorul Iegal aI
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor
operatiunilor, în caz contrar aplicându-se
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie astfel 1 ex. în
alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor, respectiv în spaţiile verzi aferente blocurilor din
vecinătate (păstrând distanta reglementară faţă de bloc şi reţele edilitare), în perioada optimă
(primăvara - toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, 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.
Defrişare - lex. în deciin biologic avansat
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Direcţia de Mediu

Nr.1842/16075221

cĂ T R Ę
Primăria Sectorwui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Contro( Servicii SpaUi Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţä D-na ‚ Str. r sector 4 r

aeriene sau a autovehiculelor din parcarea auto.
terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
sancţiuni conĺorm art. 6, pct 8 din Anexa nr. l Ia

Întocmit Insp. Tudora BUIM
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Directia de Mediu
ROMAN IA
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CĂ TRE,
D-nul

Str. ] nr. ‚ sector4

Spre ştünţă:
Admînistraţia FondWui Imobiliar
B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 3

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608062116.03.2018 şi la Direcţia

Q de Mediu cu nr. 1968/19.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de defrişare pentru
un arbore, aparţinând speciei Tilia (tei) situat în curtea imobilului din str. • nr.
sector 4, majoritar proprietate particulară (68,50%) a dvs, după cum reiese din adresa
Administraţiei Fondului Imobiliar nr. . . vă facem cunoscut următoarele

- din adresa Administraţiei Fondului Imobiliar nr. 3.02.2018 respectiv
lnştiinţarea Direcţiei Generale de Poliţie Locală — Direcţia Discipflna în Construcţii1 Activităţi
Comerciale şi Mediu, nu reiese că arborele este ceI care a provocat înclinarea stâlpului de
susţinere a porţii de acces în curte

- în conformitate cu ART. 8, alin. 1 şi 2, Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti pentru a confirma
prejudiciile materiale aduse prin afectarea stâlpului de susţinere a porţii de acces în
curte/structurii de rezistenţă a gardului, este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o
expertiză M.D.R.A.P.(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) din care să
rezulte în ce mod arborele afectează acest stâlp

- Lista expertUor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P.
(www.mdrap.ro/atestari-tehnico-profesionale/experţi-tehnici)

- documentaţia se va depune Ia registratura PMB din B-dul Regina Elisabeta nr 42,
sector 5.

Până Ia prezentarea expertizei M.D.R.A.P, având în vedere că aóorele este
dezechilibrat si afectează faţada imobiiului nr. 3 din str. Cuza Vodă, 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:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, degajării
faţadei clădirfl, a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia
(primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. TiIia sp. (tei) O 35cm, h lOm
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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

Nr. 1968/16080621
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f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratoruiui Iegal aI terenului pe care se află arborele, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor
de pe carosabil.

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

Prezentu aviz are termen de valabflitate 2
Toaletare — 1 ex.

Direct9Ç$ţiy
Simona'fďariana PtíPĄ

0ľ

ani de Ia data emiterfl.

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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Directia de Mediu
• ROMANIA

l gl 5.20' S I SÂPEÂTOPIM ÎMDO€UNÁ
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
ServiciuJ Monitorizare şi Controi Servicii Spaţii Verzi

8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 101, Str Grădiştea nr, sector 4

Referktor la adresa dvs. nr 14254/15.03.2018, mnregistraiă Ia P.M.B cu nr.
1609228/20.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2158/21.03.20181 prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra - unui arbore în declin
biologic, „ având coletul putred şi început de scorbură bazală, situat în alveolă în parcarea
din spatele blocului 101, sc. 3-4, din str. Grădiştea nr. sector 4 (conform foto
anexat), vă facem cunoscut că în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantatiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinUor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Alveolă parcare spate bloc, scara 3-4:

- 1 ex. Acer sp.(arţar) O 3Ocm, h 6,5m- prezintă cilindrul central putred Ia baza
trunchiului, Iipsă scoarţă şi fisură pe trunchi pe o înălţime de cca 0,Sm, început de scorbură

Q
Ia h 0,3-0,4m pe twnchi — pericol de dezrădăcinare şi prăbuşire peste autoturismele din
parcarea auto.

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarărfl construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor din zonă.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui aflat în declin
biologic avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantărfl a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ, trunchi O minimum 7cm şi inălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie astfel lex. în alveola rămasă Iiberă după

Nr. 2158116092281
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extragerea rădăcinilor şi alte 5ex. în spaţiul verde aferent blocului 101, în perioadă optimă
(primăvara-toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ań.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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 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.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

Director executiv
Sim7%atťň POPA
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Directia de Mediu
l ROMANIA
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Nr.2031116085901

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

BďHegina Elisabeta nr. 16, sector 3

Referitor Ia adresa dvs. nr. 12518/13.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1608590/19.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2031/20.03.2018, prin care

C
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori
situaţi în curţile imobilelor din B-dul .... - nr. :‚ respectiv nr. ‚ sector 4,
terenuri aflate în proprietatea statului şi administrarea instituţiei dvs., după
verificarea efectuată pe teren în data de 28.03.2018, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil B-dul . .

- nr.
Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentului, cu aplícarea lucrărilor de

echilibrare în vederea degajării acoperişului şi faţadei clădirii de Ia nr. ‚ a
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, Ia:

C
- 1 ex. Ailanthus sri (fals oţetar) O 3Ocm, Ii lOm

Curte imobU B-dul. nr.
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a

degajării acoperişului şi faţadei clădirii de ia nr. ‚ (pe care Ie afectează
vizibil) a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 4Ocm, h lOm, înclinat din coronament Ia
30°-35° spre clădirea din B-dul nr.

Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echifibrul biologíc aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii (A.F±), evacuîndu-se

N
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masa Iemnoasă pentru a nu bloca căíle de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţeielor
aeriene.

Precizăm că proprietarui sau administratorul iegal ai terenuiui este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoaneior în zona operaţiuniior, 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ant de la data emiterii şi este
valabii însoţit de avizul Ministeruiui Culturi, având în vedere că cele 2 imobile
fac parte din Parcelarea Mărăşeşti- zone protejate construite.

Toaletare — 2 ex.(1 ex. în B-dul nr. şi 1 ex. în B-dul
nr. )

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

E!I1ÁÁŁ17 \(.nIr-'"- ‘U‘-2
-

vj13:kIIa

Întocmit Insp. Tudora BUIM

2. ľ1Ł 2Q1
Rd: TR/3 cx./2Y03.2W8
prezentul aviz a fost posiat pe ite-ul PMB

i pJ/www. P11 ih ro/i nst ‚[111 i/pri nlari aM rL'C ii íidi rcci a med u/avi;t arhnd in consul tare/av i ze irbori i n consu I Lre php pe daia de

Bď Regina Eljsabeta nr. 47. cod poştal 050013. seoor 5. Bucureşti, România
Te!: 0213C5.55 00 inl 4016
httpJ/wNwpmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1;:.;.::'..

Directia de Mediu
ROMANIA
Nlfl-2016 I SÁREĂŢDnI'.l iŕĄEUNÄ

Nr. 203211608684; 2229/1609590/
1ZAg

CĂ TRĘ
Sodexo On-site Services pentru Telekom România Comunications S.A.

D-na, - -O#ice As&stant
Şos. nr. . et. clädirea

E-maY:,

Referitor Ia adresele dvs. transmise prin e-mail, înregistrate Ia P.M.B cu nr.
1608684/19.03.2018, 1609590/21.03.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2032/20.03.2018,

2229/22.03.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru un arbore situat pe
terenul proprietate Telekom România Comunications S.A.din Str. Drumul Găzarului nr. sector 4,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.03.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007

Q
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:
Detrişare cu extragerea rădăcinilor:
Str. Drumul Găzarului nr. . sector 4:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O lOOcm, h 19m, bitulpinal din care s-a prăbuşit
o tulpină, înclinat Ia 15° spre carosabil — prezintă scorbură deschisă pe trunchi, cilindrul central
putred pe mai multe portiuni de trunchi, Iipsa parţială a scoarţei pe înălţime — risc foarte de mare de
prăbuşire în carosabil şi/sau pe conducta de gaze din vecinătate ce alimentează Lidle

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerH
de evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe
care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărfl construcţHlor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, 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, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înăltime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in perioada
optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018) în curtea imobilului din str. Drumul Găzarului

nr, sau dacă spaţiul nu permite, pe unul din terenurile proprietate ale Telekom România
Comunications S.A. din Municipiul Bucureşti, conform Angajamentului de plantare nr.
2032/1608684 ; 2229/1609590/29.03.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu Iocaţia unde s-au făcut plantările
in compensare, în vederea verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

DIRECTOR XĘ?ĘJT4V
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I J 1) Intocmit Insp. Tudora BU1M
Red: TBĺ4 exí2&032018 ţ 7.SW°;

-.prezenlui aviz afost p05131 pe sile-uI FMB
bItp:/iwww.pmb.ro/insIituIimnrimaria/directiildirectia meďu/avié arbod In consultai&pvizp arbo,i in consullarephp pe dMa de

Bd. Rena Eflsabeta nr. 47. cod pcşlal 050013, seclor 5. Bucureşt, ROIa'"'

TeI: 021.3055500
hup:/!www.prnb.m

‚‚cI

J4te





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
l ROMANIA

I sÁBÁropM IMPEUNÄ

CĂTRE, ţ
Asociaţia de Proprietari

Domnul - preşedinte asociaţie
Str. nr. ‚ ap. sector 4

E-mail:

Referitor Ia adresa dvs. inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1608862/20.03.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2157/21.03.2018, prin care solicitaţi ca urmare a cererii d-Iui din str. Priboiului nr. I

transplantarea arborilor din imediata vecinătate situaţi pe terenul din str. i nr
sector 4, întrucât nu s-a respectat distanţa Iegală de plantare, vă facem cunoscut că Ia verificarea
efectuată pe teren în data de 28.03.2018 au fost constatate următoarele:

- in curtea imobilului din str. nr, pe Iatura dinspre imobilul nr. 32 din str.

() Priboiului, Iângă gardul despărţitor (în platbandă), au fost inventariate 9ex. Thuja columna (tuia) h
118-2m unuI din exemplare fiind uscat 100%, 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O 3-4cm, h 2-2,2m
şi 2 ex. Acer sp. (arţar) O Scm, h 2-3m prantate Ia cca. 0,4-0,Sm de gard;

- prin dimensiunile pe care Ie au, arbuştü şi arborii menţionaţi mai sus, se pretează la Iucrări
de transplantare

Având în vedere cele constatate, 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti (Art. 6, pct. 1, Iit. a), avizăm:
Transplantare:

- 8 ex. Thuja columna (tuia) h 1,8-2m
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O 3-4cm, h 2-2,2m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 5cm, h 2-3m

Lucrările de transplantare se vor face în curtea imobilului din str. Rămăşagului nr. 50-54, cu
balot de pământ corespunzător diametrelor arborilor, respectiv înălţimii arbuştilor, în perioada
imediat următoare, perioadă propice prinderfl materialului dendrologic, prin grija proprietarului
/administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborH Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarărü construcţiilor din jur.

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

Menţionăm că înainte de efectuarea acestor Iucrări de transplantare, in conformitate cu
Legea nr. 47/19.03.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, art. 9, pct. 2 aveţi obligaţia obţinerii acordului
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Transplantare : 8 ex. arbuşti + 3 ex. arboń
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•.fl.

ŘOMÂN IA
lo1s2rna I SÄUĂTOflIM TMPnEUNÄ

‚ fl 2018

CĂ TRE,
S.C. NUFĂRUL S.A.

D-na —Director administrativ
B-dul Iuliu Maniu nr 187, sector 6
E-mafl:.

Referitor Ia adresa dvs. transmisă prin e-mail, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1607028/13.03.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 1804/14.03.2018, prin care solicitaU avizul de specialitate privind
intervenţia asupra arborilor situaţi „Ia Iimita de proprietate a spaţiului verde aferent punctului de Iucru
din str. Iângă „parcările de reşedinţă atribuite de Primăria sector 3", vă facem
cunoscut cä după verificarea efectuată pe teren din data de 02.04.2018, în conformitate cu Legea
nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificărite 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 &C. NUFARUL S.A.- Iateral stânga clădire — arbori Ia Iimita cu gardul:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h lOm inclinate Ia 30-35° spre parcarea auto
amenajată de către Primăria sectorului 3

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului in vederea echilibrărü, a eliminărH riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- lex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 12m înclinat Ia 25° spre spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor în vederea echilibrării, a eliminărH riscului de

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25-3Ocm, h 9-lOm înclinate Ia 10-15° spre carosabil
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30-35cm, h 11-12m înclinate Ia 10-15° spre carosabil/curte

interioară S.C. NUFARUL S.A.
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic

aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcarea auto amenajată.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —9 ex.

Nr. 1804/1607028/

DIRECTÓR EXÉCUTIV
SimońäąLlprina PQPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ““

ROMAN IA
l El 0 201 0 I EÁPEÁTOPIM IMPOEuNÁ

Nr. 2453/1612728/ o2TÔ 2Ž1ŢF

N
CA TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRANO ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Domnul ‚ E-mafl:

O - Asociaţia de proprietari bloc E13, scara 2, Aleea Ciceu nr. ‘, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 17443/29.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1612728/02.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2453/03.04.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic avansat, situat în faţa scării 2 a
blocului E13 din Aleea Ciceu nr. sector 4, conform foto anexat, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 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 Municipiu!ui Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă scara 2:

- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O 15-2Ocm, h 3,5m, înclinat 30-35° spre trotuar, Iipsit
parţial de cilindwl central şi scoarţă pe twnchi - prezintă pericol de dezrădăcinare şi
prăbuşire în trotuar

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30, cu
acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiiior din
jur0 a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea auto.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018) pe spaţiul verde
aferent blocului E13 de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu Iocaţia unde s

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

TeI: 0213055500
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au făcut plantările în compensare, în vederea verificărfl în teren, În 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 locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat

Director executiv
Simona-Mariá POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1ţţş.:...
Directia de Mediu

ROMAN IA
9t 2OI SÄ!BATOOIM MPPEuNÁ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă : D-na preşedinte Asociaţia de Proprietari bi D 17, Str. Reşiţa nr. . ‚ sc. 1, ap.
sector 4

Referitor Ia adresa doamnei ‚ preşedinte aI Asociaţiei de proprietari bloc D 17 din Str.
Reşiţa nr. 16, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1612453/02.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 2454/03.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore aI cărui sisitem radicular afectează racordul de canalizare din faţa scării 1 a blocului,

C) conform adresei APA NOVA nr. - . O .( notif . . ‘, 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
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc între scara 1 şi scara 2:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 1Dm, situat pe spaţiul verde din faţa scărfl 2 a blocului în
imediata vecinătate a canalului APA NOVA- aI cărui sistem a deteriorat zidăria căminului/racordului
de canalizare conform adresei APA NOVA

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru sistarea prejudiciului material adus
Asociaţiei de proprietari prin afectarea racordului de canalizare şi se va face prin grija Primăriei
Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărH construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea auto.

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

CD Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform 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 O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada
optimă (primăvara anului 2018 — toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent bloculuiDl7, de Ia
adresa sus menţionată.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu Iocaţia unde s-au făcut plantările
în compensare, în vederea verificărü în teren, 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.
Defrişare - lex, care afectează racordul de canalizare

Nr. 2454/1612453/

Director executiv
Simona-Mariana POPL—--..

.ťţjHUJ.

Red: TBĺ4 ex./lO.042076 1-
prezentul avz a ost postat pe ste•uI PME

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, BucureştĘRdrnänia

TeI: 021.30555.00
‘..:

http:i/www.pmb.ro

pe data de

Întocmit Insp. Tudora BUILĂ



o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
IOIE-2OIB I SÄQĂîoflrM iMPEuNÁ

Nr. 245011612740/ 02. MAI, ZO19

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari M 27A, str C-tin Rădulescu Motru nr. 14, sector 4

Q Referitor Ia adresa dvs. nr. 17455/29.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1612740/02.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2450/03.04.20181 prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI 27A din str. C-tin Rădulescu Motru nr.
14, sector 4, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (tei
O 25cm, h 6m ) situat în platbanda din faţa blocului 27A (scara B Iateral dreapta acces) de
la adresa sus menţionată1 întrucât rădăciniIe au străpuns ţevile de scurgere ale imibiluíui de
Ia subsolul scării B" vă facem cunoscut următoarele

- La verificarea efectuată pe teren în data de 12.04.2018 s-a constatat existenţa unui
ex. Tilia sp. (tei) O 3Scm, h 8m, situat pe spaţiul verde din faţa blocului 27A (Iateral dreapta
scara B) respectiv Iateral stânga scara A a blocului 27B, Ia cca. 1,2-1 ‚5m de canalul APA
NOVA.Arborele este situat pe un teren în pantă şi este inclinat Ia 15° spre parcarea auto
(Ioc 6) şicaroasabil

- In vederea reanalizării cererii, privind defrişarea exemplarului sus menţionat este
necesar ca Asociaţia de proprietari să prezinte Ia Direcţia de Mediu o adresă APA NOVA
din care să rezulte modul în care reţeaua de apă şi/sau canal este prejudiciată de
sistemul radicular aI arborelui;

Actele se vor depune Ia Registratura Primăriei Municipiului Bucureti din
O B-dul Regina Elisabeta nr 42, sector 5, în zilele de program cu publicul (Iuni, marţi: s3°-

16°, miercuri: a3D1s3D,joi, vineri: o°-16°, zilnic— 13001400 pauză), tel. 021/302.15.15.
Având în vedere înclinarea arborelui şi faptul că acesta este situat pe un teren în

pantă, până Ia prezentarea adresei APA NOVA, pentru a preveni producerea de accidente
cu pagube materiale prin dezrădăcinarea şi prăbuşírea peste autoturismele din parcarea
auto, 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:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc (Iateral dreapta scara B):

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, fără a se elimina
cele tinere de Ia baza acestuia şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 8m, înclinat Ia 15° spre parcarea auto/carosabil

Bd. Rogina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sudcr 5, ucureşb, Romănŕa

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



Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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 emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

-
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Întocmit Insp. Tudora BUIM
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Directia de Mediu
ROMANIA
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Nr. 2452/1612730!
02. MAi. 701ff

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 17497/29.03.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1612730/02.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2452/03.04.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra adoi arbori aflaţi în declin biologic
avansat, situaţi în „Parcul Filareť', sector 4 (zona dinspre Fabrica de Chibrituri), după

Q
verificarea efectuată pe teren în data de 1 1 .04.2018, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde parc Filaret:

- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 35-4Ocm, h 6-8m, în declin biologic avansat, cu
scorburi deschise pe toată Iungimea trunchiurilor şi Iipsa cilindrului central - pericol iminent
de prăbuşire

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4cu marcarea corespunătoare de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, sau a
autovehiculelor din parcarea auto din vecinătatea parcului.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

P persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent parcului.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2ex. în declin biologic avansat

Director executiv
Simona-Mariana POPA

intocmit: Insp. Tud9ra BUIM
Red: T814 úx/13.04.2018
prezentul aviz a fost postat pe site•uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j

Directia de Mediu
ROMANIA
lglB2rn8ISĂPOÄTOPrM TMPPEuNÁ

MAL 2010

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

DirecUa Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Đ-nul B-dul ‚ nr,,bL,sc., sector 4
E-mail:
- Asociaţia de Proprietari bloc 27 B-dui C-tin Brâncoveanu nr. 81, sector 4

Referitor Ia adresa domnului ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1612803/03.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2500/04.04.2018, prin solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi În spaţiul verde aferent blocului 27 din B-dul C-tin Brâncoveanu
nr. 81, sector 4, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.04.2018, a fost 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului (după caz)
şi a celor pendule spre carosabil/trotuar/alee, 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 Ia:

- 3ex. Robinia sp. (salcâm) O 35-45cm, h 8-lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 16m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 35cm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 9m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de

producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h 8m, bitulpinal
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamente Ia:
- 7 ex. Abies sp. (brad) O 35-4Ocm, h 12m

Spaţiul verde lateral dreapta bloc:
Reducerea cu 1/4 a înălţimü coronamentelor, în vederea eliminărU riscului de producere a

pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, având în vedere esenţa slabă a Iemnului speciei, înălţimea
considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul
etaj de şarpante) Ia

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 35cm, h 16m
Spaţiul verde lateral stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului de
producerë a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 18m, înclinat Ia 10-15°

Nr. 250011612803/
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Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, În vederea
eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrădlor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 5Ocm, h 13m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de
producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- Yex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-45cm, h 11-17m, înclinate Ia 15-25 spre
trotuar/carosabil/parcare (la exemplarul Îmbrăcat în Hedera helix, aceasta se va inlătura de pe
truncbi)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Scm, h 15m, situat Ia cca. 1,5-2 de bloc ( spre Iateral dreapta)
- 1 ex. Acer negundo (artar) O 3Ocm, h 12m, inclinat Ia 15° spre parcare
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 18m (risc de desprindere ramuri în parcarea auto)
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h 12m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h lSm
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărü riscului de

producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Scm, h 1 8m, cu scorbură Ia h 5m (Ia inserţia şarpantelor)
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo netavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 8m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 11-12m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 3Ecm, h lOm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu ti afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborfl - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30 ‚ cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuÎndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorarărH construcţHlor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, În caz contrar aplicându-se J
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 copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabűitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 38 ex

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

( f(( DIRECTIfl
oErDIU
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Directia de Mediu .•

ROMANIA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Đirecţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc D14, Str. izvorul Ttrotuşului nr. 3, sector 4
ĐI. — preşedinte asociaţie

Referitor Ia adresa dvs. nr. 17876/02.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613175/03.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2501/04.04.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare petiţia Asociaţiei de proprietari bI. D14 din str. Izvorul Trotuşului nr. 3, prin
care solicită defrişarea a doi arbori situaţi pe spaţiul verde aferent blocului D 14 de Ia adresa
sus menţionată (1 ex, faţă scara 3 şi 1 ex. în spatele blocului), după verificarea efectuată pe
teren în data de 12.04.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 3:

- 1 ex. Prunus sp.(corcoduş) O 2Scm, h 6m, uscat 100%
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului în vederea eliminării riscului de
producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi

Q eliminarea ramurilor uscate Ia:
- lex. Populus canadensis (plop canadian) O SOcm, h 13m, toaletat anterior, cu

scorburi în partea superioară a coronamentului provocate de ciocănitori
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se afiă arborfl - Primăria Sectorului 4, teIefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării 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 Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea cořidiţiilor necesare plantării de material dendrologictânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător
de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Nr. 2501/1613175/
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operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.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 plantărU unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie în platbanda din parcarea auto, în perioada optimă (toamna anului 2018).

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

Defrişarea arborelui uscat, 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 afişeze,
in 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.
Defrişare — 1 ex. uscat 100%

Đ1RECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

!ntocmit: Insp. Tudora BUJL4
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştüntă: Asociaţia de proprietari bI 3bis, Aieea Cetatea Veche nr. 2B, sect. 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 17871/02.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613171/03.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2502/04,04.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari 3bis din Aleea Cetatea Veche nr. 2B, sector 4, de
emitere a avizului de defrişare pentru arborfl situaţi pe spaţiul verde din spatele blocului 3bis de Ia
adresa sus menţionată, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren în data de

O 12.04.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Spaţiu! verde spate bloc:

Inlăturare parte superioară a coroanei uscată, până Ia h 4,5-5m cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare, in vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35cm, h 12m — prezintă parte superioară a coroanei uscată cu Iipsa
parţială a scoarţei

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 de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, íuándu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţńlor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturĺsmelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau 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, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

In ceea ce priveşte solicitarea de defrişare a arborilor uscaţi in totalitate, Ia această dată,
înainte de pornirea în vegetaţie a materialului dendrologic, gradul de incertitudine pentru o evaluare
corectă a stării de vegetaţie (uscare/declin biologic) este mare. Recomandăm Asociaţiei de
proprietari să revină cu solicitare, după pornirea în vegetaUe a arborilor pentru emiterea avizului de
defrişare a arborilor uscaţi.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îl 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 emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: T8/4 ex.113.042018
prezentut aviz a fost postat pe site-ut PMO
http:/Jwww.pmb.ro/institutiiinrimariafdirectii/directia medŕtviĺ n consultare/avize arboń in consultare.nhp
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ;1
Directia de Mediu

ROMANIA
lon zoÎa ISAPSÁTOPrM IMPPEUNÁ

CĂTRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţía Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 12 bis, Str. Uioara nr. 12A, sector 4

Q Referitor Ia adresa dvs. nr. 17873/02.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613173/03.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2503/04.04.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bI l2bis, din Str. Uioara nr. 12A, sector 4, de
emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului l2bis, de Ia adresa sus menţionată, Ia verificarea efectuată pe teren1 în data
de 12.04.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu 1/3 din Iungimea ramurilor înclinate spre
carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a
pagubelor materiale sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 5Ocm, h 15m, cu un coronament de mari dimensiuni,
dezechilibrat spre carosabil

Q Spaţiul verde Iateral stânga bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
(pńmul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 12m, înclinat Ia 15° spre parcarea auto şi Ioc de
joacă pentru copii

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 17m, situat în alveolă parcare
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante) Ia:

- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 40-4Scm, h 14-15m, dezechilibrate spre parcarea auto
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 35cm, h 13m

Nr. 250311 61 31 73!
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Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale
sau accidentelor umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante) Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 35-4Ocm, h 12-17m, cu degajarefatadă bloc (din coronamentul
unui exemplar s-a frânt o şarpantă)

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25cm, h 6m, înclinat Ia 200 spre carosabil/parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Qcm, h 16m, înclinat Ia 25° spre carosabil/parcare, cu risc
de dezrădăcinare

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 9Ocm, h 22m
Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcare/carosabil, în

vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m
Degajare faţadă bloc (după caz), eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare a coronamentelor Ia
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 5-6m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 2Ocm, h Sm

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde iateral dreapta bloc:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 7Ocm, h lBm - prezintă scorbură
deschisă Ia baza trunchiului şi Iipsa cilindrului central ce are corespondenţă Ia inserţia
şarpantelor (din coronament deja s-a prăbuşit o şarpantă)

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 Q

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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerfl de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al 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 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui aflat în declin
biologic avansat1 avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6ex. arbori tineri cu balot de pământ minimum O 7cm şi înălţime corespunzătoare

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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diametrului in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent biocului, în perioadă optimă
(toamna anului anului 2018).

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

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze,
în copie, 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 — 15 ex.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

DI!mCTIA

DE MEDU

Întocmit insp. Tudora BUILÁ

Red: TB/4ec/16.042018
prezentul aviz a IosI postat pe site-uI PMB P

- 2t7fVhttD://wwwpmbro/institutŕi/primaria/direcIHdirectia mediuiavize arboh in cnnsultare/avize arbori n consultare.php pe data de P ‘- ĺ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

D8. MAL 2018

ŘOMÂNIA
l ĐlB.201 g I $Ă,EÄTCPIM IMPPEUNÁ

Spre ştiinţă:
D-nul

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spatü Verzi

B-dul Metaĺurgieŕ nr. 12.18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

str. Parincea nr. 6,
de Mediu cu nr.
intervenţia asupra
menţionată, după

Nr. 267211614739/

bĺ.. ap. sector 5
— administrator Asocŕaţia de Proprŕetari bL 4, sc. 2, Str Parincea nr 6, sector 4, E-maiI:

Referitor Ia adresa domnului - administrator aI blocuiui 4, scara 2 din
sector 4, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1614739/11.04.2018 şi Ia Direcţia
2672/12.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
arborilor situaţi în spaUul verde aferent blocului 4, scara 2 de Ia adresa sus
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.04.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in contormitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara B:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din lungimea ramurilor pendule orientate
spre parcarea auto, trotuar, carosabil (după caz), in vederea eliminărh riscului de frângere şi
prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 1 lm
- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-35cm, h 5-Bm (1 ex. bitulpinal, situat in alveolă parcare)
- 1 ex. Malus sp. (măr) e 3Ocm, h 5m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 35cm, h 8m, situat în alveolă parcare
- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) e 3Ocm, h 14m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Dcm, h 12m
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 eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul
etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 45cm, h 12m, situat în alveolă parcare
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m, înclinat Ia 15° spre parcarea auto

3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-45cm, h 11-13m, (2ex. inclinate Ia 15-25° spre parcarea
auto şi 1 ex, situat în alveolă parcare cu fisură pe o înălţime de 0,8m de Ia baza
trunchiului şi Iipsa scoarţei)

Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor Ia:
1 ex. Robinia sp. (salcám) O 35cm, h 8m
1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 8m, situat în alveolă parcare

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paşlal 050013, seclor 5, Bucureşti, Románia
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Spaţiul verde Iateral dreapta bloc scara B:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărh riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 13m, înclinat Ia 20° spre parcarea auto şi acces
şcoală

Reducerea cu 1/4 a voIumului coronamentelor in vederea echilibrării, a eiiminării riscului de
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a
se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 10-12m (1 ex. În alveolă parcare) înclinate Ia 15-
20° spre parcarea auto

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 7m, înclinat la 25° spre parcarea auto
Spaţiul verde spate bloc scara B:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de şarpante) la:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 13m, situat Ia Iimta cu parcarea, inclinat Ia 25° spre
parcarea auto/carosabil/şcoală

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
frăngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a
se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 35cm, h lSm, înclinat Ia 10° spre carosabil/şcoală
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 4Ocm, h 15m- cu degajare faţadă bloc
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35cm, h 15m
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 spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborfl - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuindu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărfl construcţiilor din
jur, a retelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

!ntocmit: ĺnsp. Tudora BUILÄ

Red: T8/4 exĺ2404.2018
prezentul avžz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.ro/intitutii/ońmaria/directii/directia mediu/avize arbori n consuitar&avize arbori in consultare.php pe data de

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

‘0 6, MAJ. 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dírecţia de Mediu
.fl ť::s:::
ŔOMÂNIA
1010 2018 ISÁPOAÎCPIM MPPEUNÄ

Nr. 2735/1615359/ 8 MAL 2010

CĂ TRĘ
D-na

Str.
E-mail:

nr. sector 3

Referitor Ia adresa dvs. transmisă prin e-mail, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1615359/13.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2735/16.04.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat pe proprietatea
dvs. din str. nr. ‚ sector 4, conform Contractului de vânzare
cumpărare autentificat sub nr. ‚ după verificarea efectuată pe teren, în data de
23.04.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea

Q 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 imobil str. tir. (Ia cca. O,7m distanţă de gard):

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteorologice nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 45-SOcm, h 14m, înclinat Ia 15° spre carosabil cu un
coronament de mari dimensiuni — prezintă risc de desprindere şi prăbuşire a ramurilor în
carosabil datorită dezechilibrului datorat înclinării

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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal

Q aI terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărU construcţfllor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor dë pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
To&etare — 1 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
1gls.arn, I ÁP8ĂrOPIM TMPQEUNÄ

Oo. MAĹ 2018

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Qospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
D-na — administrator Asociaţia de ProprietaribL A6

Str EmÜ Racoviţă nr 35, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei administrator aI blocului A6 din str. EmiI
Racoviţă nr. 35, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1615871/16.04.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2774/17.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A6, de Ia adresa sus
menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 23.04.2018, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre trotuar/carosabil (după caz), în vederea eliminării riscului de frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţfl meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h llm
- 6 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 5-6m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora (primul etaj de şarpante) la;

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 45cm, h 1 3m, înclinat Ia 1 5° spre parcarea auto/carosabil
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h lOm, înclinat Ia 15° spre carosabil/semafor

Spaţiul verde iateral dreapta bloc:
Inlăturarea primului etaj de ramuri în vederea înălţării coronamentului Ia h 2,Sm
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 35cm, h lOm
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante) la

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h 8m cu scorbură deschisă Ia inserţia
şarpantelor

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
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eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante) Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h llm — prezintă cilindrul central afectat Ia h
O,5m şi 2,2m cu Iipsa parţială a acestuia
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Ia:

- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35-4Ocm, h 7-Gm, inclinate la 25° spre
trotuar/parcarea auto

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţü meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Ia:

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) o 45cm, h 14-15m inclinat Ia 1O° spre alee
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45-SOcm, h 15m se vor elimina şi drajonii de Ia baza trunchiului

Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 35 cm, h 11 m

Spaţiul verde Iateral stânga bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărU

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Ia:

- 1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O 25-30 cm, h 12m, bitulpinal, înclinat la 15-20°
spre trotuar/carosabil

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35 cm, h 14m, înclinat la 15°
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia (primul etaj de
şarpante) la:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35 cm, h 13m înclinat Ia 25°
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrăńi, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante) Ia: O

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) o 45 cm, h 13m, înclinat Ia 25° spre alee acces bloc —

este afectat Ia baza trunchiului
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 45 cm, h 15m, înclinat Ia 25° spre bloc A5 — prezintă

ramuri fränte în coronament, ciuperci saprofite pe trunchi
Degajare faţadă bloc, eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea lucrărilor de

echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 4Ocm, h 13m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor, fără a se elimina
cele tinere de la baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 3 ex. Quercus sp. (stejar) O 4Ocm, h 14-15m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 13m inclinat la 10-15° spre alee
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 13m înclinat Ia 20° spre alee

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5Jl 3, sector 5, Bucureşti, România

Tet: 021.30555.00 nt. 4016
http://www.pmb.ro



Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echiHbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin gra proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiiior din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îl afişeze, În copie,
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare—31 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
l91a.2o1a IsÁoaĂTooiM MPPEUNÁ

Oa MAL 2018
CĂ TRĘ

Administraţia Cimitkelor şi Crematoriilor Umane
Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Cimitirul BeIIu - Şerban Vodă, Calea Serban Vodă nr. 249, sector 4
- D-na ‚ E-mafl:
Şos nr. ‚ sector 4
- Ministerul MediuIui-Diretia de Comunicare Transparenţă şi 1T Serviciul ReIaţii cu Publicul şi
Mass-Media,

Referitor Ia adresa dvs. nr. 2953/19.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1616425/17.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2837118.04.2018, prin care netransmiteţi cererea
doamnei ‚ care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arbore aflat în declin biologic avansat, situat în Cimitirul BeIIu, „în partea opusă crucü de pe Iocul de
veci nr. : din f ig. . ‘, aflat în concesiunea dânsei, conform Actului de concesiune nr.
7652/14.10.2002, (pe care a omis să iI ataşeze), după verificarea efectuată pe teren, în data de
23.04.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Tilia sp. (tei)) O 5Ocm, h 13m, situat ‚ja picioare Ioc de vecľ', in imediata apropierea
Iocului iin - — prezintă scorbură deschisă la baza trunchiului cu Iipsa cilindrului central,
Iipsă scoarţă pe trunchi şi afectarea cilindrului central pe o porţiune de 0,6m trunchi - prezintă risc
mare de prăbuşire peste monumentele funerare din jur

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija administratorului Iegal
aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţülor funerare din jur.

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

O
de pământ Q minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea ACCU, în perioada optimă
(primăvara - toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 şi este valabil insoţit de
avizul Ministerului Culturfl având in vedere că Cimitirul BeIIu —Şerban Vodă se află pe Iista
Monumentelor Istorice.

Defrişare: 1 ex. aflat în declin biologic avansat
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
IO8 2ĎIĄI 3ÁTOP,M MPPEUNÄ

Nr. 2856116167581 08 MÂJ 2O8

CĂTRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Loca!ă
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eL 1, sector4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bl. 43, scara 3 şi 4, Aleea Reşiţa B nr. 2B, sector 4,

Referitor Ia adresa dvs. nr 20136/16.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1616758/18.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2856/19.04.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a sesizădi Asociaţiei de proprietari bloc 43, scara 3 şi 4 din Aleea Reşiţa B nr. 2B,
sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul
verde aferent blocului 43, scara 3 şi 4 de Ia adresa sus menţionată, Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 25.04.2018, a fost 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 3+4:

Reducerea cu 1/3 din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Scm, h 8m, înclinat Ia 25° spre parcarea auto — risc
dezrăd ăcin are

O Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primui etaj de şarpante)
Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m, dezechilibrat spre trotuar/parcare
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 45cm, h 13m situat Ia Iimita cu parcarea
- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m, bitulpinal, afectat pe trunchi
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O SOcm, h 16m, înclinat Ia 15° spre parcarea auto/carosabil

(Iateral stânga scara 3)
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Ia

- 2 ex. Morus sp. (dud) O
trunchi la h 0,7-lmm — (léx.
desprindere şi prăbuşire ramuri în

45-SOcm, h 13m, dezechilibrate spre parcare afectate pe
prezintă început de scorbură pe trunchD— pericol de
parcarea auto
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Degajare faţadă bloc, (după caz) reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre parcarea auto/carosabil/alee (după caz), 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 Ia:

- 1 ex. Acersp. (arţar) O 35cm, h lOm dezechilibrat spre bloc
- 1 ex. Malus sp. (măr) e 35cm, h Bm
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 5m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) e 35cm, h lOm

Spaţiul verde spate bloc scara 3+4:
Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante) Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Qcm, h 12-13m, înclinate la 15-25° spre alee
- lex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 25m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 35cm, h 14m
Degajare faţadă bloc, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi

eliminarea ramurilor uscate Ia
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 45cm, h 14m cu îndepărtarte Hedera helix de pe trunchi
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 9m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărfl construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismęlor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizjerul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare — 19 ex.

Întocmit Insp. Tudora BUIM

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
.

ROMANIA
918-2012 I SĂPOÄTOPIM IMPPEUNÄ

Oa MAL 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eL 1, sector4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bL VB, 8-dul C-tin Brâncovenu nr. 115, sector 4
Domnul ‚ s nr. bL ‚ ap. ‚ sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 18848/05.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1616775/18.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2860/19.04.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a sesizării domnului ‚ emiterea unui aviz de specialitate pentru un arbore
(tei) aflat în declin biologic avansat, situat pe spaţiul verde aferent blocului VB din B-dul C
tin Brâncovenu nr. 115, sector 4 (Iateral dreapa faţă bloc), după verificarea efectuată pe
teren, în data de 25.04.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiu verde faţă bloc — Iateral dreapta spre parcare auto (la cca. 1,5m de patcare):

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 45cm, h 13m, uscat 30%, cu cilindrul central putrezit Ia
baza trunchiuluişi ciuperci saprofite pe trunchi şi în coronament- risc de prăbuşire

Q
peste autoturismele din parcarea auto

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evitarea producerU de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30, cu acordul
asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea auto. Precizăm că administratorul
Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind
respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
śpecie, în perioada optimă (toamna anului 2018) în spaţiul verde aferent blocului VB.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu Iocaţia unde s

Nr. 286011616775/
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au făcut plantările în compensare, în vederea verificărh în teren, În caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 1 ex. în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

fl A'ţ

Întocmit: insp. Tudora BUILĂ

•0

Red: T8ĺ4 exĺ26042018
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.nmh.ro/institutii/pńmaria/directii/directia mediulavize aitori in consultar&pvize arbod in consulţare.ohp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
ung 2Ď10 I SĂflBÁTÔflIM LMrnEUNÁ

Nr. 2861116167811
ĺJ MAI. 2018

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. V6, B-dul C-tin Brâncovenu nr. 113, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 18842/05.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1616781118.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2861/19.04.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a sesizării asociaţiei de proprietari bI.V6 din B-dul C-tin Brâncoveanu nr 113, sector
4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori înclinaţi spre
trotuar şi carosabil (Iatura spre B-dul C-tin Brâncoveanu, respectiv str. Dorohoi) situaţi în
spaţiul verde aferent blocului V6, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 25.04.2018, 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 spaţülor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde Iateral dreapta bloc, spre parcarea auto de pe str. Dorohoi — arbore
situat Ia limita cu parcarea auto:

- 1 ex. Pirus sativa (păr sălbatic) O 45cm, h 6m, înclinat Ia 35° spre parcarea auto şi
carosabil - risc de dezrădăcinare în partea opusă înclinării

O Spaţiu verde Iateral stânga bloc (Iatura cu 8-dul C-tin Brâncoveanu):
- 1 ex. Acer negundo (artar) O 45cm, h 6m, înclinat Ia 40-45° spre staţia RATB şi

trotuar, afectat la baza trunchiului în partea opusă înclinării - risc mare de dezrădăcinare şi
prăbuşire

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, nr, de telefon 021/335.92.30, cu acordul
asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţHlor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea auto.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantărfl a 12 ex. arbori tineri

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta 050013, seçtor 5, Bucureşti, Româna
TeI: 021.305.55.00
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cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă (toamna anului 2018) în spaţiul verde aferent blocului V6.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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.
Defrişare - 2ex, în pericol de prăbuşire

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit ĺnsp. Tudora BUIM

Reď TBM ex./26.042018
prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB
httpi/wwwnmbrn/instilutii/nrimarra/directüidirectia mediuíavize arbori in consultareţp,ize aitori in consultarephp, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i;.7...::.::z)

Directia de Mediu .‘:.

POMANIA
114 ŻCIO l icuMt:, t MPPEWd

cM TRĘ
Domnul

Str nr. ‚sector4

Spre ştiinţă:
Primăria Sectorului 4 - Direqla Gospodărire Loca!ă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Q Referitor Ia adresa dvs. transmisă đe către Primăria sectowlui 4 cu nr. 18844/
05.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1616786/18.04.2018 şi Ia Direcţia đe Mediu cu nr.
2862/19.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de spenialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore (nuc) situat in curtea imobilului đvs. din str1 . a nr. • sector 4,
după verificarea eĺectuată pe teren, în data đe 25.04.2018, in coníormitate cu Legea nr.
24/2007 privind regiementarea şi ađministrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
moditicările şi completările ulteńoare şi H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizäm:
Toaletare:
Curte imobfl str. nr. — în vecinătate gard:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
degajădi acoperişului clădirii, echilibrării, eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 1 ex. Jugians sp. (nuc) O 45cm, h 13m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teňtońul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)

C) pentw a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminăhi ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija propdetarului Iegal
aI terenului pe care se aflä arborele, evacuindu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, łuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toa!etare — 1 ex.

DIRECT,$áLJTW
SimonáSłariana tOPA

((1 Wkt4tw. r•\
Il FtLYJLt. r
flt. d 1r1 Ufli —

\ ‘ II I P111
Red: 1W4 ex&6.0d.2018
prezentul avlz a (cst pnstat pe sile-uI PMB

!Nr,, 0tnŞ erĺ5tłkpn'uMd .n:,L:teTi r N conľrefavł1e alboq in cşnsuIaA.pp . pe dala do

Nr. 286211616786/
iJ 4AI 2018

Ed. Regina El'sabata nr 47, ccd poşl& USD313, sectDiS. Oucureşti. flamânía
Tet 021.305 55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘1
Directia de Mediu

ROMANIA
l 515 201 S SĂOOÁTOOIM MPPEUNÂ

ILMAL2ÍJJB l

CĂTRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-duĺ Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor Ia adresa 17516/29.03.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1612734/02.04.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 2451/03.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în aliniamentul străzii Roşiori, sector 4 (între str. Luică şi str. IIie
Oprea), „ale căror ramuri afectează reţeaua aeriană de cabluri electrice şi utilitare, producând
adeseori avariľ', Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 12.04.2018, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 ‘privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1-1,5 din volumul coronamentelor (funcţie de mărimea coronamentului) cu
degajarea reţelei aeriene de cabluri, aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului
de producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante) Ia:
Aliniament str. Roşiori - partea numerelor pare —arbori în alveole stradale:

- 51 ex. Platanus acerifolia (platan) O 25-35cm, h 7-9m
Aliniament str. Roşiori - partea numerelor impare —arbori în alveole stradale:

- 38 ex. Flatanus acerifolia (platan) O 20-35cm, h 6-9m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (toamna -primavara) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice

Q perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Frimăria Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 89 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-M îŰńřä4

Red TB/4ex/16042018
prezentut aviz a fost postat pe site-uI PMB

•‚ ŕ
httpJ/www.pmb.ro/institutŢinrimadaIdirectŕiIdkectia mediu/avizô arborhinto - Itareiavizo a,bod in consultare.DhD, pe data de C'J OJźZO,

Nr. 2451/1612734/

Întocmit Insp. Tudora BUIM
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Directia de Mediu

ROMANIA
lqls20l8 I SÁOBATCPIM IMPPEUNÂ

I1MAL2ÜIB
CĂTRE,

Primăria Sec torului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-duĺ Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et, 1, sector 4

Spre ştiinţă
- D-na Aĺeea i nr. ‚ bL 1, sc. ‚ et. ‚ sector 4
E—niaii: o. i

- Agenţia Naţionaiă pentru Protecţia Mediului- APMB, Aĺeea Lacul Morü nr 1, sect. 6
D-na - 7

Il Email -

Q Urmare a adresei d-nei ‚ transmisă de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
APMB cu nr. 8098/20.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore (corcoduş) situat pe sapţiul verde aferent blocului ‚ sc. 1 din AIeea nr.

sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 12.04.2018, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1- lateral stânga

Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea
eliminărH riscului de producere a pagubelor materiale prin frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- lex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 6m, dezechilibrat spre bloc — afectează vizibil etajul
1 şi 2 spre carosabil

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau 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 execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, la
avizierul blocului sau într-un oc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

Nr. 2498/1612879/

DIRECTOR EĂEĆUTIV,
Simona-Mariaka PąPI'

Red: T814 ex.ĺIB,042018
prezentul aviz a tosl postat pe site-uI PMB

Bd. Regina Ełisabeta nr. 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021305.55.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
l182O18 I ÄBÂţClMTMPPEUNÁ

Nr. 2549116135371 ‘ţi MM2Q1

CĂTRE,
A DMINJSTRA TIA FONDULUI IMOBJLIA R

Bd.Regina Elîsabeta nr. 16, sector 3

Spre ştiinţă:
DI. - ‚ str. nr. ‚ sector 4

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1613537/04.04.2018 şi Direcţia de Mediu cu nr. 2549/05.042018, prin care solicită emiterea

avizului de specialitate pentru un arbore situat în curtea imobflului din str. nr.

sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 11 .04.2018, în conformitate cu

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

locaHtătilor, cu modificările şí completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaUilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronameniului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a reducerii riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteorologice nefavorabile peste imobilele din jur (în special pentru imobilul din str...
nr. corp B+C) şi eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 9Ocm, h 16m, situat la cca. 3,Em de clădire, înclinat la
15-20° spre clădire corp B+C — prezintă început de scorbură la baza trunchiului, fisură pe
trunchi — risc de desprindere şi prăbuşire ramuri pe acoperiş

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 de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

Q
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu acordul tuturor proprietarilor

din cele 2 clădiri situate în curtea imobilului din str. ‚ evacuîndu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luändu-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarărfl construcţfllor din jur, şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul sau 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.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR mv
Simona-ţylűripnąĘOPA

ľ. /

Red: 173/4 ex,/17.01.2018 1• /7 /J
prczeniul aviz i fost postat pc siu-uI PMB ‘L.?:4j ‚.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI j1ţ%...;.:...

Directia de Mediu
ROMANIA
1,1,20,81 SADAî0PJM iMPPEUNÁ

1 tZUlU

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştänţă:
- D-nul ‚ Str. Serg. ‚ bL ‚ ‚ sect 4
- Asociaţia de Proprietari bl. 161, scara 4, Str Serg. Major EmÜ Holuţ nr. 4, sect. 4

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1616765/18.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2857/19.04.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 161,
scara 4 (faţă) din Str Serg. Major EmiI Holuţ nr. 4, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 24.04.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din
intravilanui iocaIităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor ver2i de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 4:

Degajare faţadă bloc (unde este cazul), reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea
eliminărU riscului de producere a pagubelor materiale prin frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia conditii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-35cm, h 14-15m(1 ex, situat Ia cca.1,2m de bloc —

Iateral dreapta acces şi 1 ex. înclinat Ia 15°spre alee acces scară bloc)
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 35cm, h 13m ‚înclinat Ia 15°spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 7m, afectat pe trunchi Ia h lm — prezintă Ia
această înălţime început de scorbură

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 5Ocm, h 17m cu un coronament de mari dimensiuni, format
din 4 şarpante cu risc de desprindere a acestora, datorat unghiului mare de deschidere
dintre ele (Iateral dreapta acces Ia cca 1,2m de bloc)

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea
auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuhlor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h lOm
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:

- 1 ex. Cerasus sp. (cireş) O 3Ocm, h 9m

Nr. 285711616765/
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Aplicarea Iucrărilor de ancorare în vederea prevenirii dezrâdăcinării Ia
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O lOcm, h 4m, înclinat la 25° spre parcare
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arbońlor (primavara-toamna)
pentw a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Frimăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţUlor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

In ceea ce priveşte solicitarea de defrişare a celor doi arbori Ia care petentul face
referire, situaţi Ia o distanţă mai mică de „3 m faţă de bloc", pentru emiterea avizului este
necesar ca Asociaţia de proprietari este necesar să prezinte Ia Direcţia de Mediu o
expertiză M.D.R.A.P.( Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) din care să
rezulte în ce mod arborii aduc prejudicii materiale locatarilor. Lista expe,ţflor tehnici atestaV
Bucureşti se poate găsi pe site-uI M.D.R.A.P.(www.mdrap.ro/atestad-tehnico
profesionale/experi tehnici) ;Menţionăm că pentru cei doi arbori au fost avizate lucrări de
intervenţii în coronamente în vederea degajărfl faţadei blocului şi reducerii volumului
cornamentelor.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 7 ex. şi Ancorare: 1 ex.

DIRECŢGk ĘXĘCUTIV
SimpńjMaçianä ROPA

!ntocmit Insp. Tudora BUILÄ

Red: T8/4 ex/27.042016
prezentul aviz a lost postaţ pe site-ul PMB
hţtp;I/www.pmh.ro/inslilutii/p,imaria/directü/directia mediu/avize arbori in consultar&avize arbori in consultarephp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
•

Directia de Mediu ‘

l POMANIA
lgla2rn5 SÁPBĂTOPIM IMPPEUNÄ

i t MM. 21U

CĂ TRĘ
D-nul

Str
..—

nr. ‚secL4

Spre ştiinţă:
Primăria Sec torului 4 - Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. transmisă de către Primăria sectorului 4 cu nr.
19613/12.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1616767/18.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 2858/19.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
defrişarea unui arbore situat în curtea imobilului dvs. din str. .‘ nr. ‚ sect. 4,
după verificarea efectuată pe teren1 în data de 24.04.2018, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl str. - nr.

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrarii, a eliminărfl riscului de producere a acidentelor prin desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 7Ocm, h 14m, viabil, dezechilibrat spre carosabil — risc de
desprindere şi prabusire ramuri în carosabil sau peste anexele din curtea imobilului.

Lucrarea de toaletare avizata, se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

O H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului
terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul 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 pentru acest arbore a fost emis avizul nr. 4926/1430828/09.11.2016,
aviz care este încă în termenul de valabilitate, dar tinând cont de faptul că în această
perioadă de Ia emiterea avizului, au mai apărut modificări în starea de verticalitate a
arborelui, după cum relataţi în adresa dvs., datorită fenomenelor meteorologice nefavorabile
prin prezentul aviz, s-a avizat o intervenţie mai mare în volumul coronamentului.

Nr. 285811616767/
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Tn ceea ce priveşte solicitarea dvs. de defrişare a arborelui, in scopul reparărfl
gardului, vă facem cunoscut că in conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaUilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, Anexa nr 3, este necesar
să completaţi documentaţia cu

- Actul de proprietate aI imobilului/terenuiui din r. -

- Certificatul de Urbanism pentru construirea gardului cu planurile anexe;
- Menţionăm că în urma analizării documentaţiei, Direcţia de Mediu, poate solicita

şi prezentarea altor documente necesare emiterii avizului.
- Actele se vor depune Ia Registratura PMB in B-dul flegina Elisabeta nr. 42,

sector 5.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DiRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

flfQj4j -
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Întocmit Insp. Tudorą BUILĂ

Red: T8/4 ex/0205.2018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

ś 1, IłMI. ‚u

CĂ TRE,
Primă ria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc 5, Şos. Olteniţeí nr. 73, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 19602/12.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1616770/18.04.2018

Q şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2859/19.04.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari bloc 5 din Şos. Olteniţei nr. 73, sector 4, prin care solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat În declin biologic avansat, situat în spaţiul
verde aferent blocului 5 de Ia adresa sus menţionată1 după verificarea efectuată pe teren în data de
25.04.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Scuar faţă bloc scara 1 — lateral stânga acces în scara blocului:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 35cm, h 8m, Iipsit de coronament, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea conditiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr, prin grija
Frimăriei Sectorului 4, nr. de telefon 021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărH unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă
( toamna anului 2018) în spaţiul verde aferent blocului 5.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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.
Defrişare - lex. uscat 100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA - -

/ź,c77 Intocmit: lnsp. Tudora BU1M
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DÉrecţia de Mediu .. •.fle

ŔOMÂNIA
ea 20, e I sĂneATQRM IMPPEUNÂ

Nr. 2864/1616793/ i 1MAI 2Ui

CĂ TRĘ
Primăťia Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştűnţă:
Asociaţia de proprietari bloc R5, Str. Străduinţei nr. 6, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 18850/05.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1616793/18.04.2018 şi Ia Direcţia đe Mediu cu nr. 2864/19.04.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic
avansat, situat în parcarea aferentă bI. R5, din str. Străduinţei nr. 6 (dreapta scara 1), Ia
Iimita cu locul de recreere, conform fotografUlor anexate, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm
Defrişare cu extragerea răđăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Alveolă parcare aferentă (dreapta scara „ Ia Iimita cu Iocul de recreere:

- 1 ex. Populus sp. (plop) OSOcm, h 12m, Iipsit parţial de scoarţă pe trunchi, fisură pe
Iungimea trunchiului, cu cilindrul central putred Ia baza acestuia - prezintă pericol de
prăbuşire peste autoturismele din parcarea auto/in carosabil

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă. pentru evitarea

c producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarărü construcţHlor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea
auto.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantădi a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în perioada optimă (toamna anului 2018) după cum urmează 1 ex. în alveola din
parcare după extragerea rădăcinilor şi alte Sex, în spaţiul verde aferent blocului R 5.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu Iocaţia unde

Bd. Regina Esabeta nr. 47. cod pcştal 050013, sector 5. Bucureşti, Rćmâna
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s-au făcut plantările în compensare, în vederea veńficărfl în teren, În caz contrar se vor
aplica sancUuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să ii 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.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

Director executiv
Simona-Rńariana POPA
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!ntocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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Red: TB/4 ex/20.04.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1.;:ş..:;

Directia de Mediu .

ROMANIA
1913 20161 SÁPMrOOIM IMPPEUNA

Nr. 2865116167951 l f MN
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
8-duĺ Metaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ş tünţă
Asociaţia de Proprietari bL 62bis, Str Izvorul Oltului nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 18847/05.04.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1616795/18.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2865/19.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent blocului 62bis din str. Izvorul

Q Oltului nr. 1, „Ia Iimita cu parcarea dinspre str. Luică", după verificarea efectuată pe teren, în data de
25.04.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaiiIor verzi de pe teritoriul Munícipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Lateral dreapta scara — în íncinta spaţiului amenjat pentru animale de companie:

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 70cm, h 13m, dezechilibrat spre parcarea auto, cu fisură şi
scorbură deschisă Ia h lm pe trunchi, Iipsa totală a cilindrului central în această porţiune - prezintă
pericol de prăbuşire peste autoturismele din parcarea auto şi în trotuar

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua pentru evítarea producerií de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, nr, de telefon 021/335.92.30, cu acordul asociaţiei de proprietari, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a autovehiculelor din parcarea auto.

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

O Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, rn
compensarea arborelui avizat pentru deírişare, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in perioada
optimă ( toamna anului 2018) în spaţiul verde aferent blocului 62bis.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu Iocaţia unde s-au făcut plantările
în compensare, in vederea verificării in teren, 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, in copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Defrişare - lex. in declin biologic avansat

Director erëďutiv
Simona-Mariana

Red. TBĺ3ex/27042018
Întocmit ĺnsia BUIM

prezentul av,z a fast poslaţ pe stle-ul PMB .- 1/ ŕ
httpJ]w.jpmb.roJinstIu'iJprjmariaIdirectiĺdiecVa m 1' e atoęi in.tonsuttar&pvIz, aibod in consultarephp

.
pe data de 0?. Oĺ2o/?

Bd. Reina Elisabeta nr. 47. codpoşat 0513, sedor5, 6ucureşi, Rcmänia

TeI: 021.335 55.00
htIpJ/www.pmb.ro





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ..••..

ROMANIA
101820161 SÁOBĂTOOIM iMPPEUNÁ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Dírecţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştünţă:
D-nul —preşedinte Asociaţia de Proprietari bI.

Str. Almaşul Mare nr 5-7 şi Almaşul Mic nr 6-8, sector 4
E-mail:

Referitor Ia adresa domnului — preşedinte aI asociaţiei de proprietari bI.
B16 din Str. Almaşul Mare nr. 5-7 şi Almaşul Mic nr. 6-8, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1616977/19.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 2911/20.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului B16 din Str. Almaşul Mare nr. 5-7 şi Almaşul Mic nr. 6-8, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 25.04.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioäre şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2:

Reducerea cu 1/4 a volumuluiĺînălţimU coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de

Q
echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la
baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) o 35cm, h Bm- risc de desprindere ramuri în parcarea auto
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 4Ocm, h 17m
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 12-13m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25-3Ocm, h 6-8m, dezechilibrate spre carosabil
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre carosabil în

vederea echilibrării şi eliminarea ramurilor uscate Ia
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 9m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 6-7m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrări!or de echilibrare a coronamentelor Ia:
- 2 e. Armeniaca vulgaris (cais) O 20-3Ocm, h 5-6m

Spaţiul verde faţă bioc scara 5:
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre carosabil,

în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia cp.ndIţW—:..

Nr. 291111616977/

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013. şeçtor 5, Bucureşti, România

TeI: 021 305.5500
http;//www.pmb.ro ş



meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 1 3m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 13m

Spaţiui verde faţă bloc scara 6:
Reducerea înălţimU coronamentului până Ia nivelul superior aI etajului 4, degajare

faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre
carosabil, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 1 7m
Spaţiul verde faţă bloc scara 7+8:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre carosabil în vederea echilibrării, eliminării riscuiui de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-3Ocm, h 5-6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 1 2m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului În vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestuia (primul etaj de şarpante) ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţeiar) O 45cm, h 13m, situat Ia cca BOcm de gura de
canalizare
Spaţiul verde faţă bloc scara 9:

Degajare faţadă bloc, în vederea eliminădi riscului de producere a pagubelor
materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-45cm, h 1O-12m
Spaţiul verde faţă bIoc scara 10:

Inlâturare parte superioară a coronamentului uscată, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramudlor uscate Ia:

- 1 ex. Elaeagnus angustifolia (sălcioară) O 3Ocm, h 4m
Degajare faţadă bloc, în vederea eliminădi riscului de producere a pagubelor

materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurUor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 1 1 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de şarpante) la:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 15m
Spaţiui verde spate bloc scara 1+2:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule
orientate spre carosabil, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 5-6m (1 ex. bitulpinal, situat în alveolă
parcare)
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Spaţiul verde spate bloc scara 4:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante) Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25vm, h lOm, înclinat Ia 25° spre alee
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre carosabil, în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-35cm, h 5-6m, dezechilibrate spre carosabil
Spaţiul verde spate bloc scara 6:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante) Ia:

Q - 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 11 m, înclinat Ia 25-30° spre parcarea auto —

risc dezrădăcinare
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcare în

vederea echilibrării, eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, Ii Sm, dezechilibrate spre parcarea auto
Spaţiul verde spate bloc scara 10:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 4Ocm, h 12m, afectat Ia 2m pe trunchi pe o înălţime
de 0,5m, înclinat Ia 25° spre parcarea auto (colţ spate scara 10)
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 4m, uscat 100%
Spaţiul verde faţă bloc scara 3:

- 1 ex. Tecoma radicans (trâmbiţă) O 25cm, h 9m, uscat 90%
C) Spaţiul verde spate bloc scara 3:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-25cm, h 2,5-4m, uscate 85-100% (exemplarul
uscat 85% prezintă ciuzperci saprofite pe trunchi
Spaţiul verde spate bloc scara 8 - Ia Iimita cu parcarea:

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 35cm, h 5m, uscat 85% - prezintă fisură pe toată
Iungimea trunchiului şi scorbură Ia h 2m

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
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- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
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 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a Eex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, pe spabul verde aferent blocului sus menţionat, în perioada optimă (toamna anului
2018).

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

Defrişarea arborilor uscaţi, avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obflgaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 40 ex.
Defrişare—5ex. uscate 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona44ariana POPA

Întocmit insp. Tudora BUIM

Red: TB/4 ex./27 04,2018
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Directia de Mediu
ROMANIA
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CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc F12, Aleea Covasna nr 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 21421/19.04.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618681/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3038/25.04.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unuí arbore aflat în declin biologic
avansat, situat în parcarea din spatele blocului F1 2 din Aleea Covasna nr. 1, sector 4,
conform fotograffllor anexate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţUlor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Alveolă parcare spate bloc F12 —locuri parcare nr.

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25cm, h cca. 7m, dezechilibrat spre parcarea auto, uscat
100%, cu scorbură deschisă pe toată Iungimea trunchiului şi Iipsa parţială a cilindrului
central - prezintă pericol de prăbuşire peste autoturismele din parcarea auto.

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea
auto.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în
alveola din parcare, după extragerea rădăcinilor Ia exemplarul uscat, în perioada optimă
(toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu Iocaţia unde s

Nr. 3038116186811 L NAL zvi
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au făcut plantările în compensare, în vederea verificărfl în teren, În caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat, avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 1 ex. uscat 1 00%

Director executiv
Simona-Mariana POPA
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Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red: T8ĺ4 ex.'E7.042018
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Directia de Mediu
ROMANIA

2 a z,gryi kq :‚J Jr

CĂ TRĘ
ADMINISTRAŢIA LACURJ PARCUR1 Ş1AGREMENTBUCUREŞTI

Serviciuĺ Întreţinere Amenajare şi Spaţii Verzi şi Tratamente Fitosanitare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, Sector 1

(ParcuI Floreasca şi Parcul Carol)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 3837/16.04.2018, înregistrată Ia P.M.B - Direcţia de
Mediu cu nr. 2944/23.04.2018, prin care sesizaţi că în urma condiţiilor meteo nefavorabile

O
din perioada 27-30.03.2018, În parcurile administrate de ALFAB Parcul Floreasca şi
Parcul Carol, s-au prăbuşit 3 ex. arbori apartinând speciilor: Pinus (pin), Aesculus (castan),
Fraxinus (frasin), vă comunicăm următoarele

- potrivit HCGMB 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.6, alin.4, pct.a cc în cazulprăbuşirü unor arboriĺramuri,
datorită inregistrărü fenomenelor meteorologice nefa vorabfle, proprietarü/administratorű
Iegali vor actiona de urgenţă prin scoaterea radacinilor şi ridicarea materialului lemnos
pentru descongestionarea zonei. In locul arborilor dezafectaţi se vor efectua plantări, iar
pentru arborü deterioraţi se vor aplica taieri de corecţie «.

Astfel, pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor prăbuşiţi, aveţi
obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ aparţinând speciilor care
s-au prăbuşit, arbori cu O minimum 7cm şi înăltime corespunzătoare diamentrului în
funcţie de specie, astfel : 1 ex. în Parcul Floreasca, respectiv 2 ex. în Parcul Carol, în
perioada optimă de plantare din toamna anului 2018.

Lucrările se vor executa prin grija dvs. ca administrator Iegal al terenului pe care se
află arborfl, luându-se măsuri de întreţinere, în scopul prinderii materialului dendrologic
plantat.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţŕa 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.

DiRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
‘......:.% ._l..

Directia de Mediu ‘‘

POMANIA
414 204 šÂÁ7w,.ŁĄ McÜ'.k

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodärire Locală
Serviciul Monitorizare şi ControI Servicii Spaţii Verzi

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, sector 4

Spre ştiinţă:

Q - Asocia(ia de Proprietari b!oc 13, Str. Moldov!ţa nr 21, sector 4
- D-na — preşedinte asocia(ie

Referitor Ia adresa dvs. nr. 21261/19.04.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1618677/24.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3037/25.04.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nei ‘ - — preşedinte al Asociaţiei de proprietari bl 13,
din Str. Moldoviţa nr. 21 • bI. 13, sector 4, de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde din spatele blocului 13, de Ia adresa sus
menţionată, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 10.05.2016, a fost invenladat
următowl material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulteńoare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor
stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara A şi lateral stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminăńi

Q
riscului de đesprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 25cm, h 7m, inclinat la 25° spre alee acces scară bloc
- risc de dezrădăcinare

- 1 ex. Acersp. (arţar) @ 3Ocm, h 12m, dezechilibrat spre carosabil
- 1 ex, Celtis sp. (sâmbovină) O 45cm, h 17m - cu degajare faţadă bloc
Degajare stâlp de iluminat public1 reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor

ońentate spre carosabil, cu aplicarea Iucrărilcr de echilibrare a coronamentului şi eliminarea
ramuri$or uscate la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 3Ocm, li 5m
Spaţiul veťde faţă bloc scara 8:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile datorită înălţimii ccnsiderabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- ¶ ex. Ulmus sp. (ulm) e BOcm, h lBm — cą iegajare terasă bloc şi aplicarea
Iucrărilor de echilibrare spre carosabil
Spaţiui verde faţă bloc scara 0:

N
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Degajare faţadă bloc, reducerea cu 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre
carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 25cm, h lOm
Eliminarea ramurHor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamenlului

Ia:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 3Ocm, h Sm
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari in vederea eliminării hscului

de despńndere, frângere şi präbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile datorită
înălţimii considerabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) @ 35cm, h lOm, inclinat Ia 15-20° spre carosabll — prezintä risc
de dezrădăcinare

Degajare taţadă bloc, reducerea cu 1-1 ‚5m (după caz) din Iungimea ramurilor
orientate spre carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramudlor uscate Ia:

- 4 ex. Aesculus sp. (castan) e 30-35cm, h 9-lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 5Ocm, h 12m

Spaţiu verde faţă scara D şi Iateral dreapta bloc:
Degajare faţadă bloc (Ia 2 ex. Pwnus sp.), reducerea cu 1-1,5m (după caz) din

Iungimea ramuńlor orientate spre carosabil, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Pwnus sp. (corcoduş) e 25-SQcm, h 5-6m
1 ex. Aesculus sp. (castan) O 4Ocm, h lOm

Intăturare etaje infeńoare uscate din coronament la:
- 1 ex. Abies sp. (brad) e 3Ocm, h 9m
Reducerea cu 2/3 a inălţimii coronamentului vederea eliminădi dscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile datoriă înălţimii
considerabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 50-7Ocm, h 12-14m
Spaţiul verde faţă scara D — piatbandă peste alee în vecinătate parcare:

Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor, vederea eliminärii dsculul de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile datońă mnălţimii
considerabile şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) eoocm, h 14m
Spaţiul verde spate bloc scara A-C: Q

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentetor de mari dimensiuni, în vederea
eliminăńi riscului de desprinđere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile datorită înălţimii considerabile cu aplicarea Iucrăhlor de echilibrare şi
eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 3 ex. TiIia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 15-17m
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 4Ocm, h 18m
- 6 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e 40-6Qcm, h 14-1 7m
- 1 ex. Pwnus avium (cireş) e 4Ocm, h 14m, bitulpinal, dezechilibrat spre parcarea

auto
Reducerea cu 1/3 a volumului/Înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, în

vederea echilibrării, a eflminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo netavorabile datorită înălţimii considerabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25-35cm, h lOm, înclinate Ia 253O0 spre Punctul
Termiclloc de joacă pentru copii
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- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e SOcm, h 1 8m, inclinat Ia 25° spre bloc — cu degajare faţadă
bloc

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) @ 45cm, h 12m cu scorbură pe twnchi
- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O SOcm, h 18m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 45cm, h 12m, dezechilibrat spre Ioc de joacă copii
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 40-5Qcm, h 1 4m dezechilibrate spre Ioc de joacă copii
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării dscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar a
prăbuşirii arbohlor, datorită scorburilor de Ia bazălpe twnchiuri şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) e 35-4Scm, h 10-15m (1 ex, prezintă început de scorbură Ia
baza twnchiului şi 1 ex. prezintă scorbură Ia h 3m si este înclinat Ia 200 spre Ioc đe joacă)
Spaţiul verde spate bloc scara D:

Ređucerea cu 1/4 a volumuiui coronamntelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminării ńscului de desprindere, trângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile datorită înălţimii considerabile cu aplicarea Iucrârilor de echilibrare şi

Q eliminarea ramudior uscate Ia:
- 5 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 40-5Ocm, h 16-1 7m (1 ex. bitulpinal şi 1 ex. sitaut în

aiveolă parcare)
- 2 ex. Fraxinus sp. (trasin) e 35-4Ocm, h 1O-15m (lex. înclinat ia 1O spre Ioc de

joacă şi celălalt situat ia cca. 3m de PT)
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 35cm, h 13m situat în alveolă în perimetwl Iocului de joacă
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 25cm, h Bm înclinat Ia 25° spre Ioc de joacă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 3Ocm, h 12m situat ia cca. 3m de PT
Reducerea cu înălţimii coronamentului până Ia nivelul superior ale etajului 4 în

vederea înlătur&ii riscului de frângere şi prăbuşire a arborelui Ia condiţii meteo nefavorabile
datorită înclinădi şi eliminarea ramudlor uscate Ia:

- 1 ex. Abies sp. (brad) @ 2Scm, h 17m
Reducerea cu 1,5-2 m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil cu apiicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Celtis sp. <sâmbovină) e 45cm, h 12m

Defrlşare cu extragerea rădăcinilor şi obligativltatea menţinerii alveolei din perimetrui
Iocului de joacă:

Q Spaţiul verde taţă scara B:
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 2Ocm, h Sm, uscat 1 00% - Iateral stânga scara B

Spaţiul verde spate bloc între scara A-C:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 4Ocm, h 16m, uscat 100%
- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 6Ocm, h 13m, dezechilibrat spre PT - prezintă

scorbură deschisă cu lipsa cilindwlui central pe twnchi pe o înălţime de lm
Spaţiul verde spate bioc scara D — arbore situat în alveolă în perimetrul Iocu!ui de
joacă:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 4Ocm, h 13m - prezintă scorbură deschisă cu Iipsa
cilindruiui central pe twnchi pe o înălţime de lm

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal al
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordui
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarârii 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 Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, În

Bd, Rena EIisbeIa nr. 47. cod taI 050013, sedot 5, Bucureşti, Rcnián
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perioada de repaus vegetativ a arboňlor (phmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echiiibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea conđiţiiior necesare plantărü de mateńai dendrologlc tânär.

Precizăm că proprie(awl sau administratowl Iegai ai terenului este răspunzător de
supravegherea exectĄiei Iucrăriior, siguranţa bunuiilor şi a persoaneior în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuiui şi a tehnoiogiei 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 şi repararea prejuđiciului adus mediului prin
defrişarea arborilor sus menţionaţi avizaţi pentru defrişare, confcrm H.C.G.MB. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu baiot de pămăht Q trunchi
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametwlui în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferentblocului, in perioadă optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwi P.M.B, in vederea Q
verificării în teren a piantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancVuni conf.
ad.4 din aceiaşi act normativ.

Asociaţia de propiielari are obIigaa, ca imediat după primirea avizului să iI afişeze,
în copie, Ia avizierul biocului sau intr-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 57 ex.
Defrişare — 4 ex. uscaţi/declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTiV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1 .;:%ý;

Directia de Mediu •.‘

POMANIA
lŞlI :ci Ď l ţÁlcÄo7,u IunD;unÁ

H MÁUO18

CĂ TRĘ
Primăda Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Contro! Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, seotor 4

Spre şWrqă:
Asociaţia de Proprietari bL 16, Aleea Borcea nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 21255/19.042016, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1618679/24.04.2018 şi Ia Đirecţia de Mediu cu nr. 3036/25.04.2018, prin care netransmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 16, din Aleea Borcea nr. 6, sector 4,
de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbodlor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 16 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren,
în đata de 03.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentw care7 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 faţä bloc scara A-D:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
in vederea eliminădi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia:

- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 30-4Ocm, h 6-9m (1 ex. inclinat Ia 15° spre carosabil,

Q l ex. afectat Ia baza trunchiului şi 3 ex. dezechilibrate spre carosabil)
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din lungimea ramurilor

odentate spre carosabll/parcarea auto, Tn vederea eliminării ńscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a corcnamentelor şi eliminarea ramuhlor uscate Ia:

- 3 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 15-3Ocm, h 4-6m
- 1 ex. Pyws sativa (păr) O 25cm, h 7m, dezechilibrat spre carosabH
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 8m
Eliminarea ramuňlor uscate cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a coronamentelor Ia
- 2 ex. Prunus cerasus (vişin) e lScm, h 4m

SpaţiuI verde Jateral stânga bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a eliminăhi

dscului de dezrădăcinare aI arborelui şVsau despńndere frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Pwnus cerasus (vişin) O 3Scm, h Sm, incIinafJa1° spre carosabil — risc de
đezrădăcinare

Jl.• lf•,>
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Degajare faţadă bioc, reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre
carosabil, in vederea echilibrării, a eliminării riscuĺui de despńndere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus dcmestica (pwn) O 25cm, h 5m
SpaţiuI verde Iateraf dreapta bioc:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, În vederea echilibrârii, a eliminăhi
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şVsau despdndere frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 4Ocm, h llm, Înclinat Ia 15-20° spre carosabiV loc
parcare nr. 50 — prezintă o răđăcină de schelet Ia suprafaţa solului

Reducerea cu cca. 1-1,őm din Iungimea ramuriior orientate spre carosabiI, în
vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate Ia:

- 1 ex. TiIia sp. (tei) e 3Qcm, h 9m
Eliminarea ramuńlor uscate cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a coronamentului Ia
- 1 ex, AiIanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 9m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

in vederea eliminăńi ńscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condąii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestDra
Ia:

- 2 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 25-35cm, h 8-9m (1 ex, situat Ia cca. 1 ‚2m de bloc şi
celălalt ex. înclinat Ia 1 5-20° spre carosabil)

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h Bm, înclinat Ia 25° spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, tără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Paulownia O 45cm, h 13m, cu o parte din sistemul radicular la suprafaţa
solului, înclinat Ia 20° spre spre parcare — risc de dezrădăcinare

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h 9m, ínclinat Ia 25° spre spre parcare — risc
de dezrădăcinare

Oegajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor
orientate spre carosabil, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h Dm
- 6 ex. Prunus sp.(corcoduş) O 15-25cm, h 5-7m cu realizarea individualizăńi

coronamentelor
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30-35cm, h Sm
- 1 ex. Koelreuteria sp, (băşicoasă) e 35cm, h Om
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 3Ocm, h 9m
Eliminare ramificaţii uscate din coronament ia:
- l ex. Thuja sp. (tuia) e lOcm, h 4m

Đefrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- t ex. Prunus avium (cireş) O SOcm, h 5m, inclinat la 250 spre carosabil, uscat
1 00% — prezintă fisură Ia inserţia şarpantelor ( faţă scara D)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 4Ocm, h 1 lm, uscat B5% (spate bloc scara A)
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 5m, uscat 100%, cu ciuperci saprofite pe

tmnchi (Iateral stánga scara B)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul

Bd. Rogina Elisobeta nt 47. cod poşlal C5I3. seclor 5 OuĘureşll, Ramânia e
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Asociaţiei de proprietań, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorarăńi constwcţiilor 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 arboriior (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul bioiogic al acestora (cu excepţia eUminării ramuńior uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- deírişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedohte şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tănăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrăhlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, respectarea prevederiior avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieńlor, în caz
contrar apĺicându-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 arbodlor avizaţi pentru deĺrişare,

Q conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi cbligaţia plantärii a 3 ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înâiţime cDrespunzătoare diametwlui in funcţie de specie în
perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aterent blocului de Ia adresa sus
menţionată.

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M,B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veńficării în teren a plantăhlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arbodlor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia đe proprietari are obligaţia1 ca după primirea avizului să iI afişeze, in copie,
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 — 33 ex. arbori + lex. arbust
Defr4are — 3 ex. uscate 85- 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Slmona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUILĂ
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Nr. 3094/1619105/22. 1Q18

GĂ TRE,
Primăria Sectorulul 4

Direcţia Gospodărire LocaIă
SewiciuI Monitorizare şI Gontrol Spaţli Veni

B-duí Metaíurg(e( nr. 12-18. GAAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprletafl Str. Stoian Militaw nr. 103, sector 4

Referitor Ia adresa Asociaţiei de propriotad din str. Stian Mililaru nr. 103, sector 4, inregistrată Ia
RM.B cu nr. 1619105/25.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3094/26.04.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferenl
blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuatä pe teren, În data de 03.05.2018. a
fost inventariat următowl mateńal dendrologic pentru care, in conformilate 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 scara A şi 5:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule
(după caz), în vederea eliminăńi ńsculul de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 25-35cm, h 5-8m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea echilibrăńi, a

eliminăńi riscului de dezrădăcinare aI arborelui şVsau desprindere frângere şi prăbuşIre a ramurilor
Ia condiţii meleo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, Ii 14m
Spaţiul verde faţă bloc scara E:

O Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m dln Iungimea ramurilor penđule orientate spre alee, în vederea
echilibrării, a eĺiminării riscului de desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţiI meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 20-25cm, h 6m
Spaţiul verde lateral stânga scara 0:

Inläturarea tulpinii uscate cu apllcarea Iucrărilor de echlllbrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 5m, bitulpinal cu o tulpină uscată

Spaţlul verde spate scara 5:
Reducerea cu 1/4 din Iungimea ramurilor inclinate Ia 15 spre alee, in vederea echllibrădi, a

eliminării risculul de frângere şI prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Acer negundo (aajar) 0 35cm, h 8m, încHnat Ia 15° spre alee/parcare
Spaţlul verde spate scara 0:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea elimlnării riscului de desprindere, frângere şi präbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia:

- 4 ex. Platanus acerifolia (platan) e 40-45cm, h 13-14m, situate Ia cca. 3,5m de terasa şi 5m
de bloc

Bd. Režna 8isabeta nr. 47, cad poşlal O513. sedor 5 Bucureś, Homânia
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Spaţiul verde spate scara E:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării risculul de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condIţii meteo nefavorabile şI elimlnarea ramuriĺor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Betula pendula (mesteacăn) e 35-4Ocm, h 12-14m, dezechlllbrate spre parcarea auto
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h 12m2m (spaţiu verde peste alee)
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a eliminării riscului de

dezrădăcinare aI arborelui şlísau desprindere frăngere şi prăbuşire a ramurllor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. BetuIa pendula (mesteacăn) e 45cm, Ii 13m încllnat la 25° spre parcarea auto
Reducerea cu 213 a volumului coronamentului, in vederea echilibrărli, a eliminării riscului de

dezrădăcinare ai arborelui şik9u desprindere frăngere/prăbuşire a ramurllor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramur r uscate Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (saIcâi., ® 45cm, h 1 lm, înclinat Ia 35° spre parcarea auto — prezintă
început de scorbură Ia h 2m (spaţiu verde peste aIee)
DeMşare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţîul verde faţă bloc scara A:

- 1 ex. Abies sp. (brad) Đ 4Ocm, h 13m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau admlnistratowlui Iegal aI

terenului pe care se află arboril - Primăria Sectorului 4, Ieiefon 021/335.92.30, cu acordul
AsociaţIeI de propńelari, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deterlorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene,
astfel:
- toaletarea se va executa conlorm art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), peniw a nu fi afeciat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi fránle, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului)

• defńşarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimenle cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare planlării de material dendrologic tănär.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărllor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor,
respectarea prevedeńlor avizului şi a tehnologiei de execuţIe a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru deirişare,
conlorm H.C.G.M.8. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
e mlnlmum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 afln.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 veriflcărli in teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancVuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/2B.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 22 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%
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Direcţia de Mediu
POMAN IA
I1

2 i MAL 2016

CĂ TAE,
D-na

B-duIĺ ‘ ‚ ‚. v • sector4
E-mail:ť i

Referitcr Ia adresa dvs., inregistrată ia P.M.B cu nr. 1619613/26.04.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 3143/27.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore (tei), situat pe iinia de hotar dintre imobilul dvs. din str. Ipoteşti nr. sector 4 şi
imobilui de ia nr. 2, după verificarea efectuată pe teren, in data de 03.05.2018. în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui localităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, avlzăm;
Toaletare;
Arbore situat pe Iinia hotarului (gardului) dintre imobflele nr, şi din str. Ipoteşti:

Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentului đe mari dimensiuni, în vederea degajării
faţadeior şi acoperişurilor celor două clădiri, a echilibrării, eliminărli riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteorologice nefavorabile peste cele două imobile sau in
carosabil şi eiiminarea ramurilor uscate ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) ® 90-lOOcm, h 17m, situat Ia dislanţă de cca. 2-2,5m faţă de imobilul de
Ia nr. 4 (Iatura dreaptă), respectiv 4-5m faţă de imobllul de ia nr. 2 - prezintă coronament care
afectează vlzibil faţadele şi in special acoperişurile celor două clădiri - prezintă risc de despdndere şi
prăbuşire a ramurilor în special în timpul fenomenelor meteorologice nefavorabiie

Łucrările 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 spaţülor verzI de pe teritoriui MunicipiuIui Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul bloiogic
aI acestuia (cu excepţia ellminăńi ramuriior uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anuiui), prin gra proprietarului Iegal ai terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luändu-se măsuri de prevenire a accidenteior sau
a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţeleior aeńene şi a autotuńsmelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiel
Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizulul
şi a tehnologiel 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii şi este valabll insoţit de
punctul de vedere ai Ministerului Culturii, referitor ia prevederile LegIi nr. 422/2011 privind protejarea
monumentelor istorice, având in vedere că această zonă este situată în Zona protejată nr 87
Principate!e Unüe

Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
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Direcţia de Mediu
POMANIA
1212 Ľ; 3

l ZOIU

CÂ TRE,
Administraţia Cimiiire!or şi Crematoriilor Umane

Intr. Sereíor nr, 1, sector 4

Spre şiűnţă:
- Cimítind BeIIu - Şerban Vodă, Calea Serban Vodă nr. 249, sector 4
- D-nc" E-m2Ü: . .. -

B-dul ... sector i

Referitor Ia adresa domnuiui Pluti Eftimie, înregistrată la P.M.8 cu nr.

Q 1619547/26.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3148/27.04.2018, prin care solicită
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in Cimitirul
BelIu, pe locul de veci nr. -: din figura. . ‚ aflat în concesiunea dânsului conform Actului
de concesiune nr. 12082/22.10.2003, arbore care prezintă pericol de prăbuşire peste
monumentele funerare din jur, după verificarea efectuată pe teren2 în data de 03.05.2018,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- l ex. Tilia sp. (tei)) O 4Ecm, h 12m, situat pe locul de veci sus menionat, înclinat Ia
3Q0 spre monumentele funerare din jur — prezintă risc de dezrădăcinare şi prăbuşire peste
monumentele funerare din jur

Lucrarea de defńşare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arboreie (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tehtoriui Municipiului
Bucureşti, evacuindu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau detehorarea constwcţiilor funerare din jur.

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

Q cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie đe specie, în Cimitiwl BeHu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate in administrarea
ACCU, în perioada optimă (toamna anuiui 2018).

La finalizarea Iucrăriior de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa i la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării in teren a plantărilor Tn compensare. ln 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 şi este valabil insoţit
de avizul Ministerului Culturii având in vedere că Cimitiwl Bellu —Şerban Vodă se află pe
Iista Monumenteior Istorice.

Đefr4are: 1 ex. in peücol de pršbvşire
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Nr. 3218/1619889/ 21 MĂI ?!p
CÂ TRE,

Primäria Sectoruîui 4
Direcţla aospodăńre Loc&ă

Serviciul Mönitorizare $ Gontrol Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţä:
AsocIaţia de proprietari btoc Đ3, Str. Străduinţei nr. 9, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 22888/25.04.2018, înregistrată Ia PM.B cu nr.

Q
1619889/27.04.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3218/02.05.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat in declin biologic avansat (uscat),
situat in spaţiul verde aferent blocului D3, đin str. Străduinţei nr. 9, sector 4 (faţă scara 2), conform
fotografiilor anexate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravUanul IocaIităţior, cu modificăńie şi completările ullerioare, HCGMB nr.
114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi
H.C.G.M.5. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:
SpaţiLs verde faţă bloc D3 scara 2:

- 1 ex. Populus sp. (plop) esocm, h lOm, Iipsit de coronament, uscat 100% cu risc de
dezrădăcinare

Lucrarea de defrişare avizatä, se va efectua in regim de urgenţă, pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrolcgic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu btoca căile de
acces1 luăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehicuielor de pe carosabil.

Precizăm cä administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona

Q operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B, nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui exemplar arbore tânăr cu balot de
pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, pe spaţiul
verde aferent blocului D3, in perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avlzului să iI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabflitate 2 ani de Ia data emiterii.
Deĺrişare - 1 ex. uscat 1 00%

Director executiv
Simona-Mariaa POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUIM
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CÂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaíă
Sewlclu! Monitodzare şi Control Spaţii Verzi

B-du! Metahirgief nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, secior 4

Spre ştiinţä:
Asociaţia de Proprietari bt 3/4, sc. 1+2
Str, Cetatea Veche nr. 8, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 22990/25.04.2018, inregistratä la P.M.B cu nr. 1619889/27.04.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3219/02.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari bl 3/4, scara 1+2 din Str, cetatea Veche nr. 8, sector 4, de emitere a
avizului de specialltate pentru intervenţIa asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului bI
3/4, scara 1+2 de Ia adresa sus menţionată, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 08.05.2018.
a fost inventariat următowl material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din Intravllanul Iocalltăţilor, 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:
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare in vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin despdndere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şI
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Frwdnus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 10-12m, dezechilibrate spre bloc/alee — risc de
dezrădăcinare (1 ex. ateclat pe twnchi)

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, Ii 15m

Q SpaţJuI verde faţă bloc:
Reducerea cu cca. 1-1,5m (după caz) din Iungimea ramurilor pendule orientate spre

parcarea auto, in vederea eliminării ńsculul de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echllibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

-2 ex. Prunus persica (piersic roşu) O 3Ocm, h 5m
- 1 ex. Malus sp. (măr) O 3Ocm, Li 6m, dezechilibrate spre parcarea auto
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentulul de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de

echilibrare în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia;

- 1 ex. Morus sp. (dud) O gOcm, h lOm, afectat pe trunchi, cu inceput de scorbură şI Ilpsa
parţialâ a scoarţei

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echflibrare in vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin desprlndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuriior uscate Ia:

- 2 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 25-3Ocm, h lOm, deźch1iibFaţe spre parcarea auto
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-2Scm, h 8-lOm dezecillbraté spre parcarea auto

1_
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Spaţiul verde Iateral stânga bloc:
Reducerea cu 1/3 a volumulul coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăńlor de

echilibrare in vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavcrabile şi
ellmlnarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 12m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu apllcarea Iucrärilor de echilibrare in

vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accldentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condIţii meteo nefavorabile şI eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 11 m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orienlate spre carosabil, in

vederea eliminârii riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 3Ocm, h 9m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in
vederea eflminăril risculul de producere a pagubelor materiale sau accidentelor umane prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 5Ocm, h 13m, cu scorbură deschisă Ia baza trunchiului — pentru
defrişarea arborelui, Primăria sectorului 4 se poate adresa Direcţiei pentru Agricultură a Munlciplulul
Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023,
021- 31 42866

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărli riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin despńndere, trângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo neĺavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- i ex. Acer sp. (arţar) e 35cm, h 12m, inclinat Ia 25° spre parcarea auto
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e SScm, h 12m, înclinat Ia 20-25° spre parcarea auto

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) D 25cm, h 5m, afectat Ia baza trunchiului, înclinat Ia 25°
spre parcarea auto

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apticarea Iucrărilor de
echillbrare in vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale sau accidentelor
umane prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) e 3Qcm, h 6m, afectat Ia baza trunchiului, dezechilibrat spre
alee Ia 15°

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 1 5m, bilulpinal, situat Ia Iimita cu parcarea
- 2 ex. Acer negundo (arţar) e SOcm, h lOm, dezechilibrat spre parcarea auto
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h l 5m, cu multiple ramuri uscate in coronament
- 1 ex. SaHx sp. (salcie) e 5Ocm, h 13m, Tnclinat Ia spre bloc
- 1 ex. Mows sp. (dud) e 3Ocm, h 8m, înclinat Ia 1 5 spre parcarea auto
Reducerea cu cca 1-1 ‚5m dIn Iungimea ramurllor orientate spre parcarea auto, în vederea

eliminării ňsculul de frângere şI prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo netavorablle, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. TiIla sp. (tei) e 35-4Ocm, h 1 Om
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 25cm, h 5m
- 1 ex. Fraxinus sp. (Irasin) O 2Ocm, h Bm
Degajare faţadă bloc, eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentelor la:
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 20-25cm, h 4-5m

Detrişare cu extragerea rădăcinilor:
SpafiuI verde fafă b!oc:



s

- 1 ex. Malus sp. (măr) ® 3Ocm, h 4m, cu scorbură deschisă pe trunchi Ia h 1 ‚6m şi ciuperd
saprofite ia inserţia ramurilor, uscat 80%

- 1 ex. Armeniaca vulgańs (cais) ® 3Qcm, h 4m — prezintă fisură pe toată Iungimea
trunchiului şi Iipsa parţială a scoarţei, uscat B0% - risc de dezrădăcinare şi prăbuşire
Spaţiui verdo !atera! slânga bloc:

- 1 ex. Pwnus persica (piersic) O 2Ocm, h 2,5m uscat 65%
Spaţiui verde spate bloc:

- lex. Prunus domesUca(pwn) e 3Ocm, h Sm, uscat 85%, alectat Ia baza trunchiului
Lucrăńle avizate se vor executa prin grija proprieiarului sau administratowlui Iegai ai

terenuiui pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietań, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiitor 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 Munlcipiului Bucureşti, in perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic al
acestora (cu excepţia eiimlnării ramuriior uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului);

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprieiawl sau administratowi Iegal ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor in zana operaţiuniior,
respectarea prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de execuţie a tăieriior, in caz conlrar 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 in declin biologic avansat,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia piantăńi a 4 ex. arbod
tineri cu balot de pământ O minimum Tcm şi ?năiţime corespunzătoare diametwlul in funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiui verde aferent biocului de ia adresa sus
menţionată.

La Hnalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad.9 alin.5 dIn Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwi P.M.B, in vederea verificării in teren a
plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 35 ex. arbori
Dekişare — 4 ex. arbcri uscate 8O-85%

DIRECTOR EXECUTIV
$imona-Madana POPA

Întocmit Insp. Tudora BU1M

ĺłće
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CĂ TRE,
SPITALUL CLINIC DE URGENŢA « BAGDASAR-ARSENJ nBUCUREŞfl

Şos. Berceni nr. 12, sector 4
E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 15202/02.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1620437/02.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3261/03.05.2018, prin care solicitaţi
reavizarea' Iucrăńlor de intervenţie Ia arbońi situaţi în curtea Spitalulului clinic de urgenţă
» BAGDASAR-ARSENI" Bucureşti, conform avizului nr. 1535/1403320/25.04.2016 în
vederea dewlării »contractului de prestări servicii toatetare şi defrişare din data de
27.03.2018" vă facem cunoscut că avizul Ia care faceţi referire ‚ nu mai este în termen de
derulare din data de 26.04.2018.

Având in vedere:
- pericolul pe care TI reprezintă arborii pentru persoanele internate/aparţinătorii

acestora care tranzitează curtea spitalului, arboń care necesită intervenţii in coronamente
şi/sau chiar defrişare, datorită declinului biologic;

angajamentul de plantare semnat de către instituţia dvs. pentru cele 4 ex. aóori în
vederea reparării prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborilor uscaţifln declin biologic
avansat, care nu s-a materializat in teren până Ia această dată;

- contractul de prestări servicii toaletare şi defrişare din data de 27.03.2018 încheiat
pentru executarea Iucrărilor din avizul sus menţionat dar a cărui perioadă de valabilitate a
expirat;

Pentru derularea contractului de prestări servicii toaletare şi defrişare făcut de
instituţia dvs., vă comunicăm avizul nostru favorabil pentru execuţia Iucrărilor din avizul
1535/1403320/25.04.2016 (89 ex. arbori de toaletat şi 4 ex. de defrişat datorită declinului

Q biologic avansat).
Se vor respecta condiţiile impuse prin avizul emis anterior, inclusiv obligativitatea

plantăhi in compensare, în baza Angajamentului de plantare nr. 1535/1403320/15.042016,
plantare care nu s-a materia)izat în teren întrucât nu au fost efectuate defńşările din motive
obiective, Dacă pe parcursul execuţiei Iucrăhlor se consideră necesare şi alte intervenţii Ia
materialul dendrologic din curtea spitalului, vă rugăm să reveniţi cu solicitare pentru o
reevaluare a acestuia şi emiterea unui alt aviz de specialitate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.
Toaletare -89 ex.
De!rişare - 4 ex. uscateÂn decĺin biologic avansat

fleď T&4 azjVg.OS.2015
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DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana'POÍÇA
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22 MAŁ 2018
CÁTRE,

Primäria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sewiciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Veni
B-dul George Coşbuc nr. 6-1& sector 4

Spre ştllnfă:
-Domnul . Str.
E-mail:
- Asociaţia de Proprietari bloc OA, str.Costache Stamate nr. 5, sector 4

Referitor Ia adresa domnului Preda Lucian, inregistrată Ia P.M.B cu nr (3
1621448/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3334/07.05.2018, prin care solicltă emlterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior shuaţi in spaţiul verde din spatele
bloculul 8A, din str Costache Stamate nr. 5, sector 4, Ia verificarea efectuată pe teren, in data
de 10.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 prMnd reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modifIcările şi completăńle ultedoare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea
şi intreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privInd Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municlpżului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc şi lateral dreapta- stânga:

Reducerea cu 1-1 ‚5m din Iungimea ramuhlor care afectează faţada blocului (după caz) a
celor ońentate spre trotuar/carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şI
eliminarea ramudlor uscate Ia;

- 2 ex. Platanus sp. (platan) e 30-35cm, h lOm
- 3 ex. Pwnus sp. (corcoduş) ® 30-35cm, h 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 3Ocm, h 6m, dezechllibrat spre alee
Reducerea cu 1/4 đin Iunglmea ramurllor orientate spre carosabiVtrotuar, în vederea

echilibrării, a elimlnării ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 35-45cm, 1, 12-13m, inclinate Ia 15° spre carosabiVtrotuar
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h 12m, dezechllibrat spre alee
Eliminarea ramurilor uscate din coronamente cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare la:
- 1 ex. Roblnia sp. (salcâm) O 35cm, h 9m
- 1 ex. Prunus sp. (carcoduş) e 3Ocm, h 5m
- 2 ex. TiIia sp. (tei) C 30-35cm, h 9m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrăril, a eliminădi riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasln) C 35cm, h 9m, inclinat din coronament Ia 25-30° spre alee
acces bloc

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării ńscului
de despńndere, frângere şI prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

Nr. 3334116214481
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- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e 30-35cm, h 8-12m (1 ex. înclinat Ia 25° spre aiee şI
celălalt prezintă ramuri frânte în coronament)
SpaiuI verde spate bIoc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasln) @ 35cm, h 12m, înclinat Ia 15° spre trotuar — risc
dezrădăcinare

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) e 35-45cm, h 12m(lex. bituipinal, de Ia h lm), dezechillbrate
spre carosabil

Reducerea cu 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează taţada blocului (đupă caz) a
celor orientate spre trotuar/carosabll, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramuriior uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) @ 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) Đ SOcm, h 5m

DefrĘare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiui verde spat bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al

terenului pe care se afIă arbcńi - Primăria Sectoruiui 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
AsociaţIeI de proprietarl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deterioraririi constwcţiilor 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 spaţtilor verzI de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arbońlor (phmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului);

- defdşarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că propńetarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a 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, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O trunchi minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametwlui în funcţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului, în perioadă optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrăńlor de plantare cont. arL9 alin.5 din 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
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 după primirea avîzului să îI atişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vlzibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 21 ex.
Đefrişare — 1 ex. uscai 100%

DIRECTOR- XĘCUTIV
Simona-Pńarlana i'OPA

Red:TW4ex1t1052018
prezenlul avżz a IosI poslal pe st&ul PMB

r I r j r viďi'rhnrI In ĺ 7 ittprt n cnnçuharpplp pe daţa de

Bd. Regna Elisabela nr 47. cod pcştnl flSI3, sedcr 5, Bucureşli. Romănia

TeI 021 3055500,nI 4016
htlpRwww pmb ro

ĺntocmít: Insp. Tudora BUILĂ

I



c-j
ý:,

V PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1• .•r...::.
nz-s •i : :•t
iI a-,,.

Directia de Mediu
ROMANIA
1915 Sf15 I $AflÄ?tIM MPQEWIÂ

Nr. 3518116224871 2 h MAi 2Oi

CĂr
D-na

B—duI ‚-ą—

Spre ştiinţă:
Primäria Sectomlui4 - Direcţia Gospodărlre Localâ
Sewiciul Monitorizare şi Controi SpaţiI Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. transmisă de către Primăria sectowlul 4 cu nr. 25448/04.05.2D1 8,
Ć înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1622467109.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3518/10.05.2018, prin

care sollcitaţi emlterea avizului de specialitate pentn' intervenţia asupra arborilor situaţi pe terenurile
ornprietate din Şos. ‘ . şi . conform Contractelor de donaţie nr.

şi nr. ca urmare a sesizării proprietarilor din blocurile invednate,
đupă verificarea efectuată pe teren, in data de 16.05.2018, a fost inventariat următowl mateńal
đendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
ađministrarea spaŞilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle şi completăńle ulteńoare şi
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiulul
Bucureşti, avlzăm:
Toaletare:
Teren . . . . . (faţă bloc 13):

Reducerea cu 113 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşIre a ramuhlor Ia condiţii
meteo nefavorabile, având in vedere esenţa slabă a Iemnului spedei, Tnălţimea considerabilă,
vârsta inaintată şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 14 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-7Ocm, h 13-lSm (4 ex. inclinate Ia 20
spre carcsabil)

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrăhlor de echilibrare tn

Q
veđerea eliminăńi hscului de desprindere, kângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 45cm, h 1 3m
- 6 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20-25cm, h 9-11 m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule orientate spre trotuar/alee, in

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate Ia

- $ ex. Ulmus sp. (ulm) 0 25cm, h 8m
- 1 ex. Robinia sp. (saicăm) e 3Ocm, h Bm
- 2 ex. Pwnus sp .(corcoduş) ® 25cm, h 5m

Teren Şos. Giurgiulul nr. 164G (spate bloc 13):
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminăńi ňscului de despńndere

frângere şi prăbuşire a ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrăńtor de echilibrare
şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 7Ocm, h 18m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminăhi riscului de desprindere

frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare
şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

fld. Regkia Ebabe nş. 47, d pcşlai DSOOfl, sedar $ BuaxI. Româta
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- 1 ex. Juglans sp. (nuc) Q SOcm, h 13m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a acoronamentelor Ia:
- 1 ex, Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 12m
- 3 ex. Prunus cerasus (vişin) O 25-3Ocm, h 7m

Defflşare cu exflgerea rădăcinlloť:
Şos Giurgiului nr. 164 H - faţă bloc 13 -

- 6 ex. Populus canadensis (plop canađian) e 40-5Ocm, h 5-1 3m, uscate 90-1 00%
( 4ex. sunt trunchluri)

- 2 ex. Acer sp. (arţar) e 15-20cm, h 7-8m (1 e. bitulpinal) uscate 100%
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) 0 6Ocm, hl3m, mnclinat Ia 20C spre carosabil,

cu scorburä deschisă Ia baza trunchiului şi Iipsa cilindwlui central
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 7Ocm, hl3m, din care s-a prăbuşit o

şarpantă e 4Ocm, cu scorbură Ia baza trunchiului şi cilindwl central putred, uscat 85%
Şos Giurgiulul nr 1640 (spate bIoc 13):

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Scm, h 1 3m uscat 1 00%
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 25cm, h 5m uscat 100%
Lucrăhie avizate se vor executa prin grija proprietawlui Iegal aI terenului pe care se află

arbońi, evacuânđu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarădi construcţülor din jur şi a reţelelor aeńene, astfel: ÇJ
- toaletarea se va executa canform art.6 pct. 6 dIn Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304i2009 privInd

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Munidpiului Bucureşti, tn perioada de
repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afeclat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anu!ui);

- defrişarea se va efectua in regim de urgenţă datorită pedcolului iminent pe care iI reprezintă
arborii, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor
necesare plantărü de mateńal dendroIno tânăr.

Predzăm că propńetawl Iegal a. renuIui este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrăyilor, siguranţa bunuńţor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuiui
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.

Penlru refacerea fondulul vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea
arboňlor uscaţildecĺin bioĺogic avizaţi pentru defrişare, conform FI.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantăhi a 17 ex. arboň tineri cu balct de pământ D minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametwlui in funcţie de specie in perioada optimă (toamna anului 2018) pe
terenul proprietate privată de Ia adresa sus menţionată conform Angajamentului de plantare nr.
3518(1 62248711122.05.2018.

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

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare — 34 ex. arbori
Defť4are — 12 ex. arbori uscaţL/dec!in bio!ogic avansat
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CĂ TRĘ
Regia Autonomă de Distrihuţie a EnergIei Termice Bucureşti

Str. Cavafä Vechi nr. 15, sector .9

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 4-Direcţia Gospod4rire Locală
SewiciuI Monitorizare şi Control Spaţfl Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, seclor 4
- Asociaţia de proprietari b!oc 16, Şos. Olteniţei nr. 204-210, sector 4

Q Referitor Ia adresa dvs., inreglstrată Ia P.M.B cu nr. 1625695/17.05.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 4037/16.05.20181 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
Intervenţia asupra unui arbore care împiedică remedierea unei avarii pe conducta publică
RADET, situată pe spaţiul verde din faţa blocului 16 din Şos. Olteniţei nr. 204-210, sector 4,
conform Avizului de Intervenţie în Domeniul Public nr. 7296/27.04.2018 şi ĺoto anexat, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilcr verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modilicările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinllor:
Spaţiul verde aferent bloc 16, Şos. Oíteniţei nâ. sector 4:

1 ex. Fraxinus sp. (1 rasin) @ 3Ocm, h 9m, situat pe traseul conductei avariate
In scopul remedierii avariei, conform Avizului de lntervenţle in Domeniul Public nr.

7296/27.04.2016, lucrările de defrişare au fost executate în regim de urgenţă în prezenţa unui
reprezentant aI PS4/SC ADPP 4 SA, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării constwcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea auto.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborelui sus menţionat,
avizat pentru defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ohligaţla plantării unul ex.
arbore tânăr cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent blocului 16, din Şos. Olteniţei nr. 204-210,
sector 4, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018) conform Angajamentului de
plantare nr. 4037/111625695118.05.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificădl
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 emiterii.
Defrişare - lex, situat pe traseul conductei avariate
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\/ Directia de Mediu
ROMAN IA

Nr. 3294/1620846/ Q7 !UN 2og

CĂ TRE,
AĐMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd.Regina Eţisabeta nr 16, sector 3

Spre ştiinţă
D-na Str nr sector 4
Ě-maiĺ: I

Referitor Ia adresa doamnei inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1620846/03.052018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3294/04.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru

Ç)
intervenţia asupra unui arbore uscat, situat in curte mobilului din str. nr. ‚ după
verificarea efectuată pe teren, în data de 10.05.2018, 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 Bucureşti1 avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobfl str. r

. nr.
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 5Ocm, h lOm, uscat 100%, situat Ia cca. 2,5 de clădire, lipit de

gardul despărţitor spre imobilul vecin din dreapta,
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite prin desprinderea, frângerea şi prăbuşirea de ramuri sau chiar a întregului arbore şi
se face prin grija administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe stradă.

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

Ç)
Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,

conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în perioada optimă
(toamna anului 2018) în curtea imobilului din str. - nr. sau in altă locaţie aflată în
administrarea dvs.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RMB. cu Iocaţia unde s-au făcut plantările
în compensare, în vederea verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din
aceIaşi act normativ.

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

DJRECTOR EXECUTIV
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CĂTRE,
Administraţia Cimitkelorşi Crematoriflor Umane

Intr. SereIor nr. 1 sector 4

Spre ştünţă:
- Cimitkul Metalurgiei, B-dui Metalurgiei nr. 65-67, sector 4
- D-nul ‚ str .‘- nr sector 4

Referitor Ia adresa domnului ‚ inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1621553/07.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3383/08.05.2018, prin care

Ç) solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat
în Cimitirul Metalurgiei, pe Iocul de veci nr, din figura ‚ aflat în concesiunea
dânsului, conform Actului de concesiune nr. ‚ după verificarea efectuată pe teren,
în data de 10.05.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Malus sp. (tei)) O 3Ocm, h 6m, situat în perimetrul locului de veci nr
din figura sus menţionată - prin amplasament împiedică executarea unei Iucrări
funerare sau o eventuală înhumare

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor
funerare din jur.

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

arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în Cimitirul Metalurgiei, în perioada optimă
(toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea 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.
Defrişare: 1 ex. în perŕmetrul Iocuĺui de veci
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CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgieŕ nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
-Domnul 51ľ. nr., bI. sc. ‘, ap.' ‚ sect. 4
- Asociaţia de Proprietari bloc A4, str. Izvoruĺ Mureşuluŕ nr. ‚ sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 24469/02.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622473/09.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3512/10.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea unui grup de proprietari de apartamente din bl •‚ str.

nr ‚ sector 4, de emitere a avizutui de speciaiitate pentru intervenţia asupra unui
arbore „care nu mai are rădăcini de sustinere deoarece au fost tăiate Ia montarea coloanei
de gaze" situat pe colţul blocului Ia intersecţia străzii Izvorul Mureşului cu Izvorul
Crişului, după verificarea efectuată pe teren, în data de 15.05.2018, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificăriie 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara D- Iateral dreapta spre colţ bloc (Iatura cu str. Izvorul
Criş ului)

Reducerea cu 2/3a înăiţimii coronamentului, în vederea eliminărh riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
dezrădăcinare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora coronamentelor (primul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 60-7Ocm, h 17m, viabil situat ia cca
0,8m de trotuar şi 5-6 m de bloc.

La verificarea efectuată pe teren nu au fost identificate săpături proaspete în
vecinătatea arborelui, iar Ia Iucrare nu au fost anexate fotografii care să ateste săpături Ia
reţele sau cu rădăcini secţionate.

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 Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echiflbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frănte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectoruiui 4,
tel.021/335.92.30 grija A.D.P. sector 5, nr. de telefon 021/412.00.76/ int.311, cu acordul
Asociaţiei de proprietari /tuturor iocatariior, evacuindu-se masa iemnoasă pentru a nu bioca
căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărfl
construcţUlor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.
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Precizăm că proprietarul sau administratorul legal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
•..•

Directia de Mediu
ROMANIA
191B 101B1 SÄPBATÖRLM MPPEUNA

J7IUN 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Servkiul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul MetaIurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc EF 23, sc. 2+3, Aleea Covasna nr ‚ sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 1622476/09.05.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622476/09.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3513/10.05.2018, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bloc EF 23, scara 2+3 din Aleea Covasna nr 3, sector 4
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi

în spaţiul verde aferent blocului EF 23, scara 2+3 de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, in data de 16.05.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2+3:

Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4, cu 1-1 ‚5m
din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, degajare faţadă bloc, în vederea echilibrării,
a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

Q - 3 ex. Tilia sp. (tei) O 35-45cm, h 16m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor

pendule (după caz) orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 3Ocm, h 7m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-3Ocm, h 9m
Tnlăturare etaje inferioare uscate din coronament Ia
- 1 ex. Abies sp. (brad) e 3Ocm, h 12m

Spaţiul verde Iateral dreapta faţă bloc scara 3:
Reducerea cu cca. lm din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto/carosabil, in vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 6 ex. Rhus typhiyna (oţetar) O 20-25cm, h 4m
Degajare faţadă bloc, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate Ia
- 1 ex. TiIia sp. (tei) O SOcm, h 16m

Nr. 3513(1622476!
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Spaţiul verde spate bloc scara 2+3:
Reducerea înălţimfl coronamenteior până Ia nivelul superior aI etajului 4 (ia

exemplarele cu h 1 Om), cu 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) e 35-45cm, h 12-16m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Malus sp. (măr) e 35cm, h 13m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre parcarea auto, în vederea eliminării riscuiui de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 25-3Ocm, h 12m
Tăieri de fructificare, reducerea cu 1 m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea

auto, cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea armuriior uscate Ia:
- 1 ex. Prunus avium (cireş) e 2Ocm, h 8m

Arbori în alveole parcare spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de ia baza acestora Ia

- 3 ex. Acer sp. (artar) e 35-45cm, h 12-14m (2ex. înclinate ia 15°)
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anuiui), prin grija proprietarului sau
administratoruiui Iegai aI terenuiui pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiiior din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismeior din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zons )
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 după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale tare — 26 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ul
Directia de Mediu

POMANIA
1918 701 SÁPnAÎOOIM IMPPFUNÄ

:j?;ÚN 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 1 IB, Aleea Lamoteşti nr. ‚ sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 25456/04.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622477/09.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3514/10.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluUonare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 11 B, din Aleea Lamoteşti nr. ‚ sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 11 B, de Ia adresa sus menţionată1 după verificarea
efectuată pe teren, în data de 15.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 6 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 25-35cm, h 8-11 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 3Ocm, h 8m
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 25cm, h 8m, bitulpinal
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărü

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 30m, h 8m dezechilibrat spre carosabil
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 35cm, h 7m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 45cm, h 1 3m cu multiple ramuri uscate în coronament
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e 25cm, h lOm, afectat pe trunchi,

înclinat din coronament Ia 25°
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cële tinere de Ia baza acestora Ia

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) e 30-35cm, h 8-lOm, înclinate Ia 25° spre carosabil — risc
de dezrădăcinare

Nr. 3514/16224771
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- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 7Ocm, h 22m, îmbrăcat în Hedera
helix
Spaţiul verde Iateral dreapta scara 2:

Reducerea cu cca. 1-1,5-2m (după caz) din Iungimea ramurilor pendule orientate
spre carosabil, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-35cm, h 5-6m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h 8m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 35cm, h lOm, înclinat Ia 200 spre carosabil/trotuar
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 35cm, h 8m, dezechilibrat spre parcarea auto
- 2 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) e 30-35cm, h 13-14m cu degajare faţadă bloc
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto, degajare faţadă bloc, stâlp de iluminat public, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 3Qcm, 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara4oamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuîndu-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI aflşeze, în copie,
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 — 26 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA

l UNr zaia g,azoi S

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Met&urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bL B5, str Grădiştea nr - sector 4

Q) Referitor Ia adresa dvs. nr. 25457/04.05.2018, înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1622480/09.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3515/10.05.2018, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bI. B5, Str. Grădiştea nr. ‚ sector 5, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul verde
aferent blocului B5, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 15.05.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi HCG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1,2,3 şi Iateral dreapta- stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului/inălţimii coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a
eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante) Ia:

- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) O 35cm, h 1 Om, înclinat Ia 20° spre parcare — risc
de dezrădăcinare

- 1 ex. Populus sp.(plop piramidal) O 4Scm, h lBm
- 2 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 45-SOcm, h 13-16m, înclinate Ia 15°

spre bloc/parcare - risc de dezrădăcinare
- 1 ex. Betula sp. (mesteacăn) O 35cm, h 12m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 15m, dezechilibrat spre carosabil
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 35cm, h 13m — risc de rupere/desprindere ramuri

în parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a

eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante) Ia:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-45cm, h 13-14m, înclinate Ia 20-25° spre parcarea
auto/carosabil — risc dezrădăcinare

Reducerea cu 1/3 din Iungimea tulpinfl înclinate spre carosabil în vederea echilibrării,
a eliminării riscului de desprindere a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

1 ex. Thuja sp. (tuia) O 35cm, h 6m, bitulpinal

Nr. 3515/1622480!
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Înlăturarea tulpinii care se sprijină pe gardul împrejmuitor, înclinată Ia 30-35° în
vederea evitării desprinderii şi prăbuşirii în carosabil Ia

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 25cm, h 5m, bitulpinal
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre bloc/alee/parcare, 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 Ia:

- 2 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 40cm, h 1O-13m
- 3 ex. Prunus cerasus (vişin) O 2Ocm, h 5m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25cm, h 7m
- 2 ex. Platanus acerifolia (platan) O 20-25cm, h 6-Bm
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 éx. Platanus acerifolia (platan) O 2Scm, h 3,5m
- 2 ex. Prunus cerasus (vişin) O 20-25cm, h 4-5m

Platbandă cu arbori în aliniament:
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule orientate spre

parcare/carosabil (după caz), în vederea eliminării riscului de desprindere, frängere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 6 ex. Tilia sp. (tei) O 35-45cm, h 9-lOm
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 4Ocm, h Gm
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante) Ia

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 5Ocm, h 14m, înclinat Ia 1O° spre carosabil
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a elíminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 40cm, h 17m cu degajare faţadă bloc
- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 30-45cm, h 13-15m, dezechilibrate spre parcarea auto
Reducerea cu cca. lm din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcare, în

vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h 13m
- 2 ex. Prunus cerasus (vişin) O 2Ocm, h 5m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O 2Ocm, h 4m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării 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

Bd. Regina Etisabeta nr. 47 cod poştal 050013, soclor 5, Bucureşti. România

Tel: 02130555.Ooint. 4016
UKAS
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ....

POMANIA
1016 20161 SÄPOÁ300IM IMPPEUNÁ

07. WN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Seiviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Doamna - - &tr. nr ‚ bL ;‚ scara ap, sector 4
E-mail:
- Asociaţia de Proprietari bloc 48, scara 1, Str. Grădiştea nr ‚ sector 4

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1822901/10.05.2018 şi Ia Direcţia de Medíu cu nr. 3549/11.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea doamnei ‚ de emitere a avizului de specialitate
pentru interventia asupra arborilor situaU în spaţiul verde aferent blocului 48, scara 1 (spate
bloc) din Str. GradiĹaa nr ‚ sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
16.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modWcările 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:
SpauI verde spate bioc:

Reducerea cu 1/3 a inălţimU coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, având în
vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei, înălţimea considerabilă şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
ramuri) la

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal ) O OOcm, h 17m, dezechilibrat spre
parcarea auto

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 6Ocm, h 17m, înclinat Ia 150 spre
parcarea auto

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 1 3m înclinat Ia 150 spre parcarea auto
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului şi a

celor pendule spre parcarea auto (unde este cazul), 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 Ia

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 35cm, h 19m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e SOcm, h 9m
- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 2Ocm, h 5m

Nr. 3549116229011

Bd. Regłna Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romána
TeI 021.305.55.00
http:flw.pmb.ro



Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI aflşeze, 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 emiteńi.
Toaletare — 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Marią POPA

Di.FCÍ A
DE .Ú'U

Întocmit Insp. Tudora BUQÂ

Â

Red: TB/4 ex./21.05.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/iw.pmb.ro/institutii/primaria/directii/đirectia mediu/avize arbori in consultar&avize arboń In consultare.rhp ‚ pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5. Bucureş. România
Tel: 021.305.55.00 iflL 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Dírecţia de Mediu

JZILÍN 2918

POMÂN IA
1911 231 I sAcakocu ivnEr.s

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa înregistrată ła P.M.B cu nr.
1623059/1 0.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3550/11.05.2018, prin care solicitaţi emiterea

Q avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui rhore ‘3uląt in declin biologic avansat situat in
domeniu public în faţa punctu)ui de iucru din str. .. ... . nr. sector 4, după verificarea
efectuată pe teren Tn data de 22.05.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal str. nr. — faţă punct de Iucru

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 6Ocm, h 22m, cu scorbură deschisă Ia baza trunchiului şi Iipsa
cilindrului central, uscat 50% - prezintă risc iminent de prăbuşire în special in timpul fenomenelor
meteorologice nefavorabile

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenă, pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărU de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul iegai aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

O Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea 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 e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie astfel 1 ex. in
alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor şi alte 5 ex. in părculeţul din faţa autogărH Filaret,
in perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare - lex. în declin biologic avansat

Director eoitÎv»,
Simona-Maťţ POPA

ľ.,
Red: 1314 ex.ĺ24.05.2018
prezenlul aviz a fost postat pe siteuI PMS
bttn ť.'Ąvw pmb roĺinstŕIuţiifpnmarIa/direc?i,.directia mediWavzp artoĄ\Ă ccnsultare/avłm ai1 tn consultare bp pe data de

Nr. 355011623059/

Spre ştiinţă:
Sc .-—— ‚str..
Sediu social : str Upt. - nr. sector 2

i nr sector 4,

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România
Tel: 021.305 55.00
hltpJíwnv.pmb. ro

Întocmit: Insp. Tudora BUÍLÁ





U7,IUN. ?ÜB
CĂ TRE,

Administraţia Cimitkelor şi CrematoriHor Umane
Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Cimitkul Metalurgiei, B-dul Metalurgiei nr. 65-67, sector 4
- D-na Ą str. Jud.

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1623779/11.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3628/14.05.2018, prin care solicită

Q) emiterea avizului de specialitate pentru interventia asupra unui arbore situat în CimitiruI
Metalurgiei, pe Iocul de veci nr. din figura iflat în concesiunea dânsei, conform
Actului de concesiune nr. ‚ după verificarea efectuată pe teren, în data de
22.05.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h Bm, situat în perimetrul Iocuiui de veci nr. din
figura sus menţionată - prin amplasament împiedică executarea unei Iucrări funerare sau o
eventuală înhumare

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratorului Iegal aI terenuiui pe care se află arborele (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, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţUlor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în Cimitirul Metalurgiei, în perioada optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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 emiterfl.
Đefrişare: 1 ex. în peńmetrul Iocului de veci

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

$ DIR \DE MEDIU ZŞ
Rod: T8/4 ex,ĺ2405. .2018
prezentut aviz a fost postat pe site-uI FMB
hItp:flwww.pmb.rolinstituţii/rrŕmariaţdirnctii!dirncfia medrijIaviž $FcYń'sultare/avize arbori n consultars.php pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

Nr. 3628116237791

ŔOMÂN IA
1916 oIsIEÁpsÁropIM TMPPEUNÄ

Jntocmit: lnsp. Tudora BUILĂ

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

Directia de Mediu ““

ROMANIA
I9I 20181 ŞÄnO).IOOIM ŕ.120W4Á

3?HUN. 2919
CĂ TRE

Primăria Sectorului 4
DÎrecţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
D-na ‚ Str. nr, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 2703710.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625847/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4042/18.05.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra .‘nui arbore uscat aflat în aliniamentul străzii

în dreptul imobilului nr . conform fotografiilor anexate, în baza
prevederilor din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul localităţilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obliqativitatea menţinerii alveolei:
Alveolă, aliniament str. în dreptul imobilului nr.

- 1 ex. Fraxinus sp. (plop) 0 35cm, h 7m, uscat 100% - prezintă pericol de prăbuşire peste
imobilele din vecinătate sau in carosabil.

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerH
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr1 prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea
arborelui avizat pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ,
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi inălţime corespunzătoare
diametrului in funcţie de specie (recomandăm specia predominantă a aliniamentului), în perioada
optimă (toamna anului 2018) in alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor, cu respectarea
prevederilor H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 ta 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.
Defrişare - lex. uscat 100%

Director
Simona-MariafjPOPA é

J/ J'7plRECŢIA ‘\
7'5ţŞ'E MEDIU ]J

Red: T8/4 ex,/24.05.2018 prszentul aviz a tost bstaţe ś(ö.uI PMB -Jj
hitp./!www pmb rc/irlst;tutil/primarialdiroctiiídireçtia mediu/a'aaóońJncon reiavize_arborijn_consultare.php pe data de

i
. IUN. 2018

Nr. 4042/1625847/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat 050013, sectors, Bucureşti, România

Tet: 021.305.55.00
http ://www .pmb. ro
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
II2OSIÄDACPM &JCLJ

J1WN 2919

CĂTRE
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc 58, Aieea Ciceu nr, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27443/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625883/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4100/21.05.2018, prin care solicitaţí emiterea

Q
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 ex. arbori uscaţi situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 5B din Aleea Ciceu nr. conform fotografiilor anexate, in baza prevederilor din Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată
cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spatiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei
Alveolă parcare aferentă bI. 58, Ia Iimita cu Iocul de parcare şi spaţiul verde faţă bloc:

- 2 ex. trunchiuri Populus sp. (plop) O 45-5Ocm, h 4-6m, uscate 100% - prezintă pericol de
prăbuşire peste autoturismele din parcarea auto/în carosabil

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim đe urgenţă, pentru evitarea producerh
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea auto.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 la

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea
arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ
circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare
diametrului in funcţie de specie, în perioada optimă (toamna anului 2018) după cum urmează 1 ex.
in alveola din parcare după extragerea rădăcinilor şi 1 ex. în spaţiul verde aferent blocului 53.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării 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 după primirea avizului să iI afişeze, în copie, a
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 2 ex. uscate 1 00%

Director execuţ4t' 0'Î\

Simona-Mariana RA
Întocmit Insp. Tudora BUIM

c -2
Red: TBJ4 ex.124.O5.2018 prezentul aviz a foWp6stat pe site-u B . ( ĺO ‘
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i

Directia de Mediu
ROMAN IA
lgIa3OiS SÄAtOMiMEJNÁ

JWN. 20J9

CĂTRE
Primäria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27438/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625886/18.05.2018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 4101/21.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore uscat 100%, situat în parcarea din faţa magazinului BIG, la intersecţia str
Niţu Vasile x Şos. Berceni, conform fotografiilor anexate, în baza prevederilor din Legea nr. 24/2007

—
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, republicată cu

‘-.J modiflcările şi compietările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. l 14/201 l privind amenajarea şi întreţinerea
a]veolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extraerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Alveolă în aliniament str. Niçu Vasile x Şos. Berceni, faţă magazin B1G

- l ex. Ulmus sp. (ulm) 35cm, h lOm, uscat 1007c, lipsit parţial de scoarţă pe şarpante - prezintă
pericol de prăbuşire peste auwturismele din parcarea auto/în carosabil

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iundu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor din parcarea auto. Precizărn că administratorul lega] al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa
nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele

Q
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării altui arbore tânăr cu balot de pământ circumferinţa trunchiului de
20-28cm (0 trunchiuiui minimum Jcm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie
(recomandăm specia predominantă a aliniamenwlui), în perioada optimă (toamna anului 2018) în alveola
rămasă liberă după extragerea rădăcinilor, cu aplicarea prevederi]or H.C.G.M.B. nr. I 14/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor srrada]e din cadrul plantaţiilor de aliniament.

La flnalizarea lucrărilor de plantare çonf. art.9 alin.5 din Anexa l b H.C.G.M.B. nr. 3D4/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadru] P.M.B., in vederea veriflcădi în teren a
plantări]orîn compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din ace]aşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare — l ex. uscat 1007c

DirectorńĘSJZ9'0
Simona-ľv4çíiŢajjOPA'd

7(7S g\)
Întocnzit: Jnsp. Titdora BUÍLS

Red: TB/4 ex.!2405.2018 prezentul aviz a tosJ*B
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Directia de Mediu
ROMAN IA
II ZOISISÄPBÁTOPIM 1MPPEUNÁ

Nr. 4107116259331 7. WN. 2018

CĂTRE
Primăria Sectorului 4

Đkecţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28524/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625933/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4107/21.05.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui număr de 4
arbori uscaţi 1 00%, situaţi în aliniamentul Bd. Alexandru Obregia astfel

- partea numerelor pare: nr. ‚ BI. M 1 faţa scara 1
nr. ‚ 31. 10-14, faţă scara 4;
nr. ‚ 81. 11-33 faţă scara 1;

- partea numerelor impare : nr. . .‚ BI. I-2C, faţa scara 1, conform fotografiilor
anexate, în baza prevederilor din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal B-dul Alexandru Obregia în dreptul imobilelor cu nr. -

şi

Ç
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-4Ocm, h 6-9m, uscate 100% - prezintă pericol

de prăbuşire peste autoturismele din parcarea auto/în carosabil
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă, pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându
se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor din parcarea auto. Precizăm că administratorul Iegal al terenului
este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea
prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.
6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării a
4 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm (0

Bd. Regina EIşabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romána
Te!: 021.30555.00
http://www.pmb.ro



trunchiului minimum 7cm) şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie (recomandăm specia predominantă a aliniamentului), în perioada optimă
(toamna anului 2018) în pastilele rămase Iibere în urma defrişărilor, cu respectarea
prevederilor din H.C.G.M.B. nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aiiniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 4ex. uscate 1 00%

o
Director executîv

Sîmona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

- O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
1919 2012 l s&ÄIzc:u MPQELhA

J7ĚUN. 2918

CĂ TRE
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgieŕ nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari bloc 2, Str. Niţu VasiIe nr sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28522/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625936/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4108/21.05.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui număr de 3 ex. arbori uscaţi aflaţi în spaţiul
verde aferent blocului 2 din str. Niţu Vasile nr. ‘,poziţionaţi astfel :1 ex. Ia Iocul de joacă din Iateral
stânga bloc şi 2 ex. situate în faţa blocului scările 2 şi 3, conform fotografiilor anexate, în baza
prevederilor din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, republicată 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Limita Iocului de joacă/locul de recreere situat in Iateral stânga bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 7m, Iipsă scoarţă pe şarpante, uscat 100%
Faţă bloc între scara 2 şi 3:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30-35cm, h 3m trunchiuri, uscate 1 00%
Lucările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a aparatelor de joacă copii.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

r\ persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancUuni 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 penru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protectie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului
de 20-28cm (0 trunchiului minimum 7cm) şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie, în perioada optimă (toamna anului 2018) după cum urmează : 1 ex. În Iocul de joacă după
extragerea rădăcinilor şi alte 2 ex. În spaţiul verde aferent blocului 2.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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.
Defrişare — 3 ex. uscate 1 00%

Nr. 4108/1625936/

Director
Simona-M
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CĂ TRĘ
Domnul

Str, sector 4
E-maiI:

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1623694/11.05.2018,
1624127/14.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3627/14.05.2018 respectiv
3787/15.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat pe terenul proprietate privată din str.
sector 4, conform Contractului de vânzare autentificat sub nr . - . după

3
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.05.2018, 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:
Toaletare:
CurteimobHstr.Ć..

Reducerea înălţimfl coronamentului de mari dimensiuni până Ia h Sm în scopul
eliminărfl riscului de producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste clădirea din vecinătate şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 45cm, h 14m, multitulpinal, situat pe Iimita din spate a
terenului proprietate — arborele prezintă pericol prin desprinderea de ramuri peste
acoperişul imobilului vecin, în special în timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile

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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)

fl
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal

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

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTDB EXECUTIV
Si 8-Márjana POPA

Red: T8ĺ4 exJ3Q052018 ?

prezentul aviz a tost postat pe ske-uI PLĂâ ‘

httpHwwwpmh.r&nstit,itiř/primariaĺdLrE,ct4ŕ)irectła niitţävize arbori n cnnsiiltarelavize arboń n consultare.nho pe data de 12 lüpg

___

e
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, Románia

Tet: 021 305 5500
http://www.pmb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 362711623694; 378711624127; 1&flfl 2013

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

UKAS

I‚ . O ‚ţ 00'



0
0
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\ZiSJ Directia de Mediu

ROMAN IA
rnţg

Nr 4039/16258391
1 !.WR 7018

CĂ TRE,
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Ăsociaţia de Proprietari bL 26, Aleea Izvorul Oltului nr. 1, sector 4,

j
Referitor Ia adresa dvs. nr. 27022/10.052018, înregistrată Ia P.M.B cu nr

1625839/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4039/18.05.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a sesizării Asociaţiei de proprietari bloc 26 din Aleea Izvorul Oltului nr. 1, sector 4,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 26 de Ia adresa sus menţionată, Ia verificarea efectuată pe teren, in data de
23.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc şi Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Ia;

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 6Ocm, h lBm, dezechilibrat spre parcarea auto
prezintă fisură pe trunchi pe o înălţime de lm (Iateral dreapta bloc)

9 Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimü coronamentelor de mari dimensiuni, în
vederea echilibrării, a eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 6Ocm, h lBm (Iateral dreapta bloc)
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h 9m, bitulpinal cu o tulpină uscată — se va

elimina tulpina uscată şi se va reduce cu 1/3 din volumul celeilalte (Iateral dreapta bloc)
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 6Ocm, h 18m, înclinat Ia 25° spre parcarea auto

(Iateral dreapta bloc)
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eflminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 11 m, afectat pe trunchi (Iateral dreapta bloc)
- 14 ex. Tilia sp. (tei) O 40-5Ocm, h 15-16m — se vor reduce ramurile orientate spe

carosabilcu 1-1,5m din Iungimea Ior—faţă bloc
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35cm, h 1 5m cu degaiare faţadă bloc - faţă bloc

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşth România

ŢeI: 021.305.55.00
httpi/www,pmb.ro



Degajare faţadă bloc, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 7m- faţă bloc
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 305cm, h 7m- faţă bloc
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m- se vor reduce cu 1,5-2 m ramurile orientate spre

carosabil - faţă bloc
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante)
Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O SOcm, h 16m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h 14m, dezechilibrat spre blocul vecin
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-35cm, h 9-llm, înclinate Ia 20-25° spre bloc
Degajare faţadă bloc, (după caz) prin reducerea cu cca 1-1 ‚5m din iungimea

ramurilor în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 35-45cm, h 13m
- 3 ex. Acer sp. (artar) O 20-25cm, h 1 1-12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 13m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 Bucuregi, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echihbru( biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietawlui sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuindu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii,
Toale tare — 34 ex.

DIRECT9Á ËkEQUTIV
SimoQâ*1arana ?POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂLi 1 2.IUŁ 2BW

Red: T8/4 ex.129052018
prezentul aviz a fosl poslal pe sileuI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .I1/;:%..::.:.
Directia de Mediu

ROMAN IA
IIa 2115 SAZBAt1;M iMZEJ'.Â

1 Wk 2018

CĂTRĘ jPrimăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc ‚ Aleea RâuI Saduĺui nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28520/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625969/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4109/21.05.2018, prin care solicitaţi

g) emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex.
Larix O 25cm, h 6m), situat în zona parcării de reşedinţă din faţa bI. din Aleea RâuI
sadului nr. 4, sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc

- 1 ex. Larix sp. (Iarice) O 25cm, h 6m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţUlor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

2
persoanelor în zona operaţiunilor, în 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 arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului A1 1 de Ia adresa sus menţionată in perioada optimă
- toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

ĺpikector' executiv
S1Pw,p'Mariâňa POPA
(

Red: TW4 ex!29O5.2018 l
prezsntul aviz a tost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ..-.

ROMAN IA
l 18. 2318 SÁ3eÁT3LM L.2nEJ,

Nr. 4111/1625980/ 1 4.IUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţä:
Asociaţia de proprietari bloc 1, sc. 2, str. Padeşu nr. sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28601/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625980/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4111/21.05.2018, prin care solicitaţi

2 emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex.
arţar O 3Ocm, h 5m), situat în spaţiul verde din faţa sc. 2 a bI. 1 din str. Padeşu nr. 4", sector
4, conform foto anexat, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2-lateral dreapta acces:

- 1 ex. Acersp. (arţar) O SOcm, h 5m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărh de material
dendrologic tânăr, prin grija Frimăriei Sectorului 4, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţIor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

Q
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

() Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie, în spaUul verde aferent blocului I de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă
- toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrădlor 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 in teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 100%

Director..executiv
Simoçţa-Marişna. POPA

ĺntocmŕt: Insp. Tudora BUIM

medŕu/n reJe nrbori n çnnsultarn pb, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMAN lA
iete 2nesÁeÁTc-nL. iMDeuNÁ
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-dul Metaĺurgieŕ nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiintă:
Domnul - ‚ sector 4
Asociaţia de proprietari bI. ‚ scara 2, Bd. C-tin Brâncoveanu nr. 53. sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27280/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626000/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4114/21.05.2018, prin care solicitaţi ca urmare a
sesizării domnului ‚ emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arbore aflat În dechn biologic avansat situat în faţa b)ocului ‚ scara 2 din Bd. C-tin Brâncoveanu
nr. 99, sector 4, după veriticarea efectuată pe teren in data de 25.05.2018, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind regtementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţHlor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Aiveolă parcare auto amenajată - faţă bioc ‚scara 2:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 12m, înclinat Ia 15 spre parcarea
auto, cu scorbură deschisă Ia baza trunchiului şi lipsa cilindrului central - prezintă risc iminent de
prăbuşire în special în timpul fenomenelor meteorologice netavorabile

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

O H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui, avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie astfel 1 ex. în
alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor şi alte 5 ex. în spaţiul verde aferent blocului C4A,
în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare - lex. in declin biologic avansat

Direcjor=executiv
Simo4MŕianşOPA

- intocmit: ĺnsp. Tudora BUIM
Red; TBJ4 ex.130.052018 -
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Directia de Mediu .

ROMANIA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Đirecţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bL 428, scara 3 şi 4, Aleea Reşiţa A nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28597/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
) 1626029/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4117/21.05.2018, prin care solicitaţi ca

urmare a sesizărfl Asociaţiei de proprietari bloc 42B, scara 3 şi 4 din Aleea Reşiţa A nr. 1,
sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 42B, scara 3 şi 4 de Ia adresa sus menţionată, Ia verificarea efectuată
pe teren, în data de 23.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în contormitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 3+4 şi Iateral dreapta scara 4:

Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor, în vederea echilibrării (după
caz), a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
(primul etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O SOcm, h lBm

D - 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-SOcm, h 16-18m, înclinate Ia 15°
spre parcarea auto/centrala electrică

fleducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante) Ia

- 1 ex. Robinia sp. (salcäm) O 45cm, h 1 3m, înclinat Ia 25° spre centrala electrică
Eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 25cm, h 8m

Spaţiul verde spate bloc scara 3+4:
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante) Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 14m, înclinat Ia 15° spre
blocul vecin - risc de dezrădăcinare

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româna

TeI: 021.30555.00
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestuia (primul etaj de şarpante) la:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) o 45cm, h 13m, afectat pe trunchi, situat
în alveolă parcare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia (primul etaj de
şarpante) Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 9m, înclinat Ia 20° spre alee
Degajare faţadă bloc, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Carpinus sp. (carpen) O 4Ocm, h 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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacundu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

!ntocmit: Insp. Tudora BUIM

Ţoztq
Red: TB'4 ex./2904.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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Directia de Mediu
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1 MUN. 2O8

CĂ TRE,
PrimăHa Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Domnul str. nr. bL sc 1, et. ap.

sector 4
- Asociaţia de proprietari bloc 32, str. Albinelor nr. 32, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28514/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1626034/
18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 4118/21.05.2018, prin care solicitaţi ca urmare a petiţiei
domnului ‚ emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arbore „ 1 ex. ulm O 4Ocm, h 12m' situat în spatele scării 5, a blocului 32 din str. Albinelor nr
sector 4, 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 spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde spate scara 5, bL 32:

Eliminarea ramurilor uscate, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului în scopul
eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurŕlor Ia condiUi meteo nefavorabile
pentru

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 12m cu ramuri uscate in coronament
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa în perioada de vegetaţie a arborelui, perioadă

în care sunt vizibile ramurile uscate, prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului
pe care se află arborele - Frimăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evaciúidu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării

Q
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
(j supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, la
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiintarea tuturor Iocatarilor.

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

Director ekecutW
Simona-Mariana POPĄ

Nr. 4118/1626034/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu ‘I•

I ROMANIA
1) I 2Ot sGArDM tMcI(IJNÁ

1 MUN. ZOi

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
01. ‚ str. nr. ‚ sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28602/16.05.2016, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1626039/18.05.2018
şi Direcţia de Mediu cu nr. 4119/21.052016, prin care ne transmiteţi solicitarea domnului

CD .‚ de emitere a avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul stradal din
faţa imobilelor nr, şi din str. ‚ sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
25.05.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str. ‘eroni nr.

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea degajării reţelei electrice, a
reducerü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteorologice
nefavorabile in trotuar/carosabil şi eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O SOcm, h 7m, cu Iipsa parţială a scoarţei pe trunchi —

coronament traversat de reţea de cabluri electrice
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (toamna -primavara) pentru a nu B afectat echilibruţ
biologic aI acestuia (cu excepţia eliminăriŕ ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in
orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se
atlă arborele - Primăria Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a

CD Iucrărilor, evackdu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

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

DIRECTOR EACECVTJtŞ
Simona-Mariáďa POp4'%?

Ď

j Întocmit: Insp. Tudora
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ROMANIA
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Nr. 4120/1626045! i 4Ju, 20W —

_______—___________

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, sector 4

Spre ştünţă:
- Asociaţia de Proprietari bloc ; Aleea Călineşti nr 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28511/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626045/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4120/21.05.2018, prin care netransmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI din Aleea Călineşti nr. 6 sector 4,de
emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori (2ex. plop O 70-
7Scm, h 14m) aflaţi în declin biologic, situaţi în zona parcării de reşedinţă din dreapta
blocului 12, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de
25.05.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţUlor de
aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alveole parcare - Iateral dreapta spre spate bloc :

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste
autoturismele din parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 14m cu scoarţa exfoliată pe
trunchi
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Alveole parcare - lateral dreapta spre spate bloc

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 13m cu scorbură deschisă Ia
baza trunchiului şi cilindrul central putred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

TeI: 02130555.00
http://www.pmb.ro



- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborelui sus menţionat
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ O trunchi minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie după cum urmează 1 ex. in alveola rămasă Iiberă după
extragerea rădăcinilor şi 5 ex. pe spaţüle verzi aferente blocurilor din vecinătatea parcării, în
perioadă optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu menţionarea
Iocaţiilor unde s-au efectuat plantările, în vederea verificării în teren a plantărilor în
compensare, ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. artA din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
Defrişare — 1 ex. în declin biologic avansat

Tudora BUILĂ
ţeet

i ZIUN. 21îĺď
Red: TBI4 ex.130.O$2018
prezentul aviz a ťost postat pe site-uI PMB
http.ĺfwww prnh.roŤŕnstít[JtiIpńm3riajrjirect/çjkecta mediu/avize a,tori in consultare/avize artnri in çonultAre php pe data de

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Marjana POPA
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Directia de Mediu
I ROMANIA

el I flIS sAsAr3zrL, $2LNÂ

.1 4!Jj

CĂ TRĘ
Primăria SectoruIui 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27003/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625975/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4135/21.052018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex.
Catalpa O 2Ocm, h 4m), situat în aliniamentul Bd. Mărăşeşti r, sector 4, conform

C foto anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB
nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal Bd. Mărăşeşti

- 1 ex. Catalpa bignonioides (catalpa) O 2Ocm, h 4m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua1 pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur1 a reţe!elor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct B

Q
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor, de Ia adresa sus menţionată în
perioada optimă - toamna anului 2018. Arborele va fi din specia predominantă din
aliniament.

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

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

DkectbJ2écutiv
Simdna-MdÄ?iańá POPA

ľ Intocmit: Insp. Tudora BUIM
Red: T814 ex.J29O5ZO1B ( p
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 PkIU*.

CĂ TRE,

- . .

ŔOMÂNIA
sĂoBtto;M iYCELNÂ

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc S2, sc. 3, Str. Turnu Măgurele nr, 13 sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27004/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1625965/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4137/21.05.2018, prin care solicitaţi

2 emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex.
pop O BOcm, h 14m), situat în spate)e sc.3 a bl. S2 din str Turnu Măgurele nr. 13, sector 4,
conform foto anexat, 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
Defrişare cu extragerea rădăciniior:
Spaţiui verde spate scara 3, bI. S2:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O BOcm, h 14m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentw evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de matedal
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectoruiui 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorarărU
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabii.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

9
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului S2 de ia adresa sus menţionată în perioada optimă
- toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabWtate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Nr. 4137/1625965/

Red. TBJ4 ex729,051010
prezenWl aviz a tost postat pe steuI PMD
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Directia de Mediu

ROMANIA
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Nr. 4138/1625914/
.

zu

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dulMetaĺurgŕeinr. 12-18. GRANDARENA, eL 1, sector4

Spre ştflnţă:

O
- Domnul sector 4
E-maiI:
- Asociaţia de Proprietari bioc 1, str. Alunişului nr. 180, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27154/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625914/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4138/21.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori situaţi în zona parcării de reşedinţă din faţa blocului 1, scara
1, str. Alunişuiui nr. ‚ sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
28.05.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Arbori situaţi în aveole parcare faţă bIoc - zonă parcare:

Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentelor, în vederea echilibrării, a eiiminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile

Q peste autoturismeie din parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Koelreuteria panicuiata (băşicoasă) O 25-3Ocm, h cca. 6m, viabil, înclinat Ia

1 5-20° spre trotuar
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O SOcm, h cca. 12m, viabil, dezechilibrat

spre carosabil
Lucrările de toaietare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eiiminărH ramurilor uscate şi
f rânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal ai terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu acordul Asociaţiei de proprietari, evacLi2ndu-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarui sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona

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

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



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 obiigaţia, ca 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 — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

12.lüřt 2018

Red: TBĺ4 ex/3005.2018
prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
httpi/www pmh.ro/institiilii/prŕmariafdirectii/directia mediulnvize arbori in consultare/avize arboń in consultare.php pe data de
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Directia de Mediu .
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc M3, sc. 2, str. Târnava Mică nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27441/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1625909/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4139/21.05.2016, prin care solicitaţi

C
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex.
tuia O2Ocm, h 4,Sm, încflnat la 90°), situat în spaţiul verde din faţa sc. 2 a bl. M3 din str.
Târnava Mică nr. 2', sector 4, conform foto anexat, 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2-Iateral dreapta acces:

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 4,5m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratowl Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei lucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8

Q din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului uscat, avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbust tânăr cu
balot de pământ în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată in
perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificărfl in teren, 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. arbust uscat 100%

Director execuív
Simona-Mári ňăPOPA

L
.‘ i.') !ntocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red. TB/4 exţ2905.2018
_.
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1ĄJUN. 2018
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Oospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRANO ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştUnţă:
Asociaţia de proprietari bloc 86, Şos. Olteniţei nr.244, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30774/23.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1630050 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4650/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

D specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. corcoduş O 2orim h 4m),
conform foto anexat, situat în spaţiul verde din faţa bI. 86, din Şos. Olteniţei nr. 244, sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 86:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) o 2Ocm, h 4m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va etectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Q Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aterent blocului 86, de la adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, la
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Directoe,ëë4tis(
Simona-MńWâna PÓPA

1J /
1/ flhni Q

Red: TB/4 ex/12.06..2018
prezenlul aviz a Iost postat pe sile-uJ PMD \‘f, I
hŤo 1v.vsw prnb ro!nstit ut or;mirr d,rflct!:jd,'er.ţia medrujavize arbbakonsuľlar! rbori In consHtare ohn ‚ pe data de
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bíoc 83, Şos. Qlteniţei nr.242, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30771/23.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630053 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4651/05.06.20181 prin care solicitaţi emiterea avizului de

C specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. ulm O S5trnh Bm), conform
foto anexat, situat in spaţiul verde din faţa bI. 83, din Şos. Olteniţei nr 242, sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 83:

- 1 ex. Ulmus sp. (plop) o 35cm, h Bm, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiUilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţülor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Q Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametwlui în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului 83, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - tDamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Director=executiv
ý2) VJN

S,mana-aqarianaPOPA

-
f g ‘ Intocmit: Insp. Tudora BUIM
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Primăria Sec torului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr 12-18. GHAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc 54, scara 2, B-dul Tineretuĺui nr. 45, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30777/23.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630049 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4649/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat lOO% (1 ex. corcoduş O 25oii. h 5m),
conform foto anexat, situat în spaţiul verde din spatele sc. 2 a bi. 54 din B-dul Tineretului nr 54,
sector 4, 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 Municipiuiui Bucureşti,
avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate scara 2, bloc 54:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin gri]a
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din ]ur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului 54, de la adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2q09, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării în
teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Dirń.7x&utiv
Si tha-MarianáPOPA

1t çic

Red: TBJ4ex/$206.20$8
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Nr. 4652116300541
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Qospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc 86, str. Grădiştea nr. 19, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30770/23.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630054 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4652/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. plop O 50ts h Bm), confDrm
foto anexat, situat in spaţiul verde din partea Iateral dreapta bI. 86, din Str. Grădiştea nr. 19,
sector 4, in conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţűlor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm
Defrişare cu extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde Iateral dreapta bIoc 86:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h 8m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

(3 Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului 86, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligatia, ca 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.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

DirectJî$utiv
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Nr. 4653/1630056! 14. IUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc B13, str. Grădiştea nr. 9, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 30757/23.052018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630056 din
04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4653/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. salcâm O 25cm, h 8m),

(3 conform foto anexat, situat în spaţiul verde din spatele blocului B13, din Str. Grădiştea nr. 9,
sector 4, 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bI. B13:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25cm, h Sm, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Frimăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Fentru refacerea tondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului B13, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

D4effrëxeputiv
Si â-Marip'3á OPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4658/1630064/
IUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc 27, sc. 1+2, Şos. Berceni nr. 19, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 29010/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1630064
/04.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 4658/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. salcâm O 35cm, h lOm),
conform f oto anexat, situat în spaţiul verde din spatele blocului 27, din Şos. Berceni nr. 19, sector
4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bL 27, sc. 1+2:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35cm, h 8m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Q Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului 27, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2016.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Dkecjprpttiv
Simonp"MariajjďPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 :•;:;
Directia de Mediu

POMANIA
lO 201a EÄPEÁTOPIM MPPEUNÁ

14 tUN. 2O1
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştUnţă:
Asociaţia de proprietari bloc R4, sc. A, B-dul Alexandru Obregia nr. 30, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30504/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630068 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4660/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. ulm O 25cm, h lOm),

(3 conform f oto anexat, situat în spaţiul verde din faţa sc. A a bI. R4 din B-dul Alexandru Obregia nr.
30, sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă Ioc R4, scara A:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h lOm, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

(3 Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului R4, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2q09, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificărfl în
teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştHnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Djrector executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
Red: TB/4 ex./12.06,2018 Ú'J J9i%.
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
0' 2Ö1 B SĂnBĂTOM TMPPBUNA

1Ę.IUN. îoia
CĂ TRĘ

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-du( Meta(urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27160/10.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1626103
/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4126/21.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia a 5 ex. arbori uscaţi 100% (2 ex. tei e 25-3Ocm, h 5-6m şi 3 ex. pin O
15-20cm, h 3-4m), situate în platbanda din Bd. Dimitrie Cantemir, partea cu nr. impare, între. Bd.

O Mărăşeşti şi Str. Radu Vodă, sector 4, conform foto anexat, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal Bd. Dimitrie Cantemir, partea cu nr. impare, între. Bd. Mărăşeşti şi Str.
Radu Vodă:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 25-3Ocm, h 5-6m uscate 100%
- 3 ex. Pinus sp. (pin) O 15-32cm, h 3-4m uscate 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă1 pentru evitarea producerfl

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţâlor necesare plantării de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemncasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deterioräri construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

O Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a Sex.arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în platabanda din Iocaţia
sus menţionată in perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - Sex. arbori uscate 1 00%

DirectocëkWcutiv
SimonďMariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUŔEŞTI •1/%.:.::.
Directia de Mediu

l

ROMANIA
lfllS 20' a sÁBT0:M iLonEr.A

i L IU%.

CĂ TRĘ
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eĹ 1, sector4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27009/10105.20181 înregistrată Ia P.M.B cu nr1 1625978
/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4136/21.05.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia a 3 ex. arbori uscaţi 100% (1 ex. ulmi O 4Ocm, h

O lOm şi 2 ex. corcoduş O 25-3Ocm, h 4-5m), situate în spaţiul verde comun aferent blocurilor
3D÷3E din Şos. Oteniţei nr. 18+20, sector 4, conform foto anexat, În conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde comun aferent blocurilor 3D÷3E:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h lOm uscat l00%

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 4-5m uscate 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea

producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţfllor din jur, a reţeielor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, În caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8

Q din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU a 3ex.arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
speciepe spaţiul verde din Iocaţia sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 3ex. arbori uscate 1 00%

Directoc2xecutiv
Simo,$ąiW&iia POPA

ĺĺ' o,JL> -

(ĺ bJrr'\\ Intocmit: Insp. Tudora BUIM
Red: TBĺ4exJll.06.2018 ŕceprezenful avz a tosf postat pe siteuI PME I
bttp wđQw pmb rr;,nn, IIJIII primariaIdrrntť d'rnct'a mndriIIal9>şrbnr' In ccInsLdsre/vIze arbor' n connu[tiro phfl pe da!s de

Bď Regina Elisabefa nr 67, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti. România .ł
TetO2l.305.55OO
htţ.//www.prnb.no

sal. na ‚‚

Nr. 4136116259781



o

o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMANIA
1015 20101 SÁPBÄTOPILI IMPOEUNÁ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-duiMetalurgie(nr. 12-18. GRANO ARENA, et. 1, sector4

Referitor Ia adresa dvs. nr 26614/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625983
/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4112J21.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia a 2 ex. arbori uscaţi 1 00% (1 ex. saicâmi O 25cm, h 7m şi 1 ex. frasin
O 3Ocm, h 3,5m), situate in „zona bI. 133 dľDrumul Găzarului nr. 30', sector 4, conform foto anexat,

Q in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul ocalităţilor, cu moditicările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei (pentru arborele đin
aliniament stradal):
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25cm, h 7m uscat 100%
Aliniament stradal Drumul Găzarului nr. 30— faţă bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 3,5m uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţä, pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţHlor necesare plantării de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

O operaţiunilor, 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 retacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex.arbori tineri cu balot de pământ e
minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde din
Iocaţia sus menţionată, respectiv în alveola din aliniament rămasă Iiberă după extragerea
rădăcinilor, în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2ex. arbori uscate 1 00%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ‘.“

ROMAN IA
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16.[UN. 2018

CĂ TRĘ
Primäria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc D13, str. Aĺiorului nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30456/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.1630093
/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4671/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avřzului de

C specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex. ulm O 3Ecm, h 12m), situat în
spaţiul verde din spatele sc. 4 a bI. D13 din str. Aliorului nr. 2', sector 4, conform foto anexat, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate sc. 4 a bI. D13:

- 1 ex. ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 12m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin gri]a
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,

Q conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu baiot de pământ
O minimum 7cm şi inălUme corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului D13, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului sâ 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 emiterH.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Directoçexecutiv
Simona-Madäna POPA

Red: T8/4 ex/1206..20I8 ‘ ‘jria'
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Directia de Mediu
ROMAN IA
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14. IUN. 201u
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc 825, str Păduroíu nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30470/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1630087/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4668/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea

Q avizului de specialitate pentru interventia asupra unui ‚arbore uscat 100% (1 ex. ulm O 45cm, h
12m), conform foto anexat, situat în spaţiul verde din faţa bI. 325 din str. Păduroiu nr. 3 sector 4,,
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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bL 825:

- 1 ex. ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 12m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărń construcţülor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,

Q conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului 325, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Nr. 4668/1630087/

Director executiv
Simonđ2Mflana POPA
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14. IUN. 2019

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştUnţă:
Asociaţia de proprietari bloc 2, sc.2, Str. Luică nr. 11, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30473/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630086 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4667/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru interventia asupra a 2ex. arbori uscaţi 100% (1 ex. plop O 35cm, h 12m şi lex.
corcoduş bitulpinal O 25cm, h 5m), conform foto anexat, situat în spaţiul verde aferent sc.2 a bI. 2
din str. Luică nr. 1 1 (Iateral stânga şi faţă scară), sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral stânga şi faţă scara 2:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 35cm, h 12m, uscat 100%
- lex. Prunus sp. (corcoduş) bitulpinal O 25cm, h Sm, uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiłe de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

(3 H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului 2, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 2ex. arbori uscaţi 1 00%

DireWr=eecutiv
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Nr. 4666/1630084/
‘ Ę, WN. ÎQiB

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc C2, Aieea S!ätŕoara nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30475/22.05.2018, inregistrată la P.M.B cu
nr.1630084/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4666/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex. vişin O 2Ocm, h
3,5m), conform foto anexat, situat în spaţiul verde din partea Iateral stângă a bI. C2 din Aleea
§Iătioara nr. 4", sector 4, ‚ 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral stângă a bL C2:

- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O 2Ocm, h 3,5m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărH de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcUilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancUuni 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,
C) conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia piantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ

O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului C2, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.3., în vederea verificărH in teren, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normattv.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterń.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Director e ecVhv,
Simonaţv)
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Directia de Mediu
ROMAN IA
IeIS-2OI8 ISÁPBĂTOPIM IMPPEUNÁ

14.WN. 2018
CĂ TRĘ

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc 3C, Şos Oĺtenitei nr. 16, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30490/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr.1630081/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4665/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex. mesteacăn o

(3 25cm, h 5m, inclinat Ia 300), conform foto anexat, situat în spaţiul verde din spatele blocului 3C, din
Şos. Olteniţei nr. 16", sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral stângă a bL 3C:

- 1 ex. Betula pendula (mestecăn) O 25cm, h 5m, înclinat Ia 30°, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărH de material dendrologic tânăr, prin grija
Frimăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in spaţiul verde
aferent blocului 3C, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%
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Directia de Mediu .

ROMAN IA
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Primăria Sec torului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de proprietari bloc 35bis, str. Gârniţei nr. 10, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30493/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630080I
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4664/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

Q specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex. oţetar O 3Scm, h lOm),
contorm foto anexat, situat în spaţiul verde din faţa blocului 3sbis, din Str. Gârniţei nr. 10", sector
4, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bI. 35b1s:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35cm, li lOm, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Q Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului 35bis, de la adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului
2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Director executiv
Simona-MąrJana POPA
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1011 2O1SISÁPOÁTOOLM IŹ001UNA

14, WN. 201.9
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30498/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630075/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4662/05.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex. pin
O 25cm, h 3,Sm)", conform foto anexat, situat în Iocul de recreere din zona Str. C.R. Motru x

Q
str, v v Stanciu x str. Piscului (vis-a-vis de de bI. 46 din str. C-tin Rădulescu Motru nr. 22,
sector 4, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea 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 spaţiilor verzi de pe teritoriuI Municipiului Bucureşti,
avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaul verde Ioc de recreere Str. C.R. Motru x str, v v Stanciu x str. Piscului:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 25cm, h 3,5m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua1 pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăńi de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectowlui 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizuIui, siguranţa bunudlor şi a
persoanelor în zona operaţiuniIor, în caz contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Ç) Pentru refacerea fonđului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obflgaţia plantărh unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălUme corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent Ioculului de recreere, de Ia adresa sus menţionată, în
perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Red: TBM vx./12.06.2018 *
prezentul avLz a fôst pcstat pe siteuI FMB t.
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____

LJ

____

Bđ. Regina Etisabata nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureştľ4oŢâniC P
Tet: 021.30555.00
http ;//www.pmb ro

Nr 4662/1630075/

Întocmit lnsp. Tudora BUIM

UKAS

„a.na lcI OOlj



o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

1 4.WN. 2018

Primăria SectoruIui 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitarizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc 28, Şos. Berceni nr. 21, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30501/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630071 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4661/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

Ç specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. platan O 2Ocm, h 6m),
conform foto anexat, situat în spaţiul verde din spatele bI, 28 din Şos. Berceni nr. 21, sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc 28:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 2Ocm, h 6m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea conditfllor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului 28, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2q09, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării în
teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Director execufiv 2
Simona-Mariana ÖPA i

mn

Red: TB/4 ex/1206.2018
prezenlul aviz a fost postat pe dteuI PMD
btŤp.IIIwIw.gmh.ro/irlstilLJýjjjcrjmajaţdjrectjjJdjrpcfja mediu!avze aTbr I Irl jn!tirpčvizpar nre r;hç pe data de
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i 4. WN. 2019 -

CA TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ş tünţă:
- Domnul (

- Asociaţia de proprietari bloc F13, scara 1, Str. Covasna nr. 8, sector 4

Referitor Ia adresa domnului inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1628527 din
29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4487/30.05.2018, prin care solicită emiterea avizului de

(J specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. brad) situat pe spaţiul verde
aferent blocului F13, scara 1 din str. Covasna nr. 8, sector 4, după verificarea efectuată pe teren în
data de 08.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spatiul verde faţă bloc F13, scara 1- Iateral stânga:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O SOcm, h 15m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
Ç) conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ O

minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului F13, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, la
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştHnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Director executW
•‚

Simona-Marian'PÔPA g

fled TB/4ex/1406 2018 J

prezentul av,z a lost postat pe s'te uI PMB
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bioc P9, Str. Coştila nr. 12, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30496/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630078 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4663/05.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra a 2ex. arbori uscaţi 100% (1 ex. catalpa O 20m, h 5m şi lex.

O arţar bitulpinal O 35cm, h 5m), situaţi în zona parcării de reşedinţă din spatele sc.2 a bI. P 9 din str.
Coştila nr. 12, sector 4, după verifcarea efectuată pe teren în data de 08.06.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Spaţiul verde spate bloc - zonă parcare:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 2Ocm, h 4m, Iipsit de coronament, uscat 100% - situat în alveolă
parcare

- lex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 3m, multitulpinal, Iipsit de coronament, uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona

O operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului P9, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2ex. arbori uscaţi 100%

Director executrv F;J'..
(7'

Simona-Mar,anaPOP,c,
II ý.)

ŕAłlĂra .y C')

Red: TB/4 exul406..2018 ą'//'1rJ'—'
prezentul aviz a tost postat pe site-uL PMB J /7 (. ) (1!
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Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureştł, Rcmânia
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CĂ TRE,
Domnul

Str.
E-maU:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1619595/26.04.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 3145/27.04.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat1 situat pe proprietatea dvs. din str.

nr. ‚ sector 4, conform Contractului de donaţie autentificat sub nr. ‚ după
verificarea efectuată pe teren în data de 03.05.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificăriie şi compietările uiterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extraqerea rădăcinilor:
Curte imobil str. nr.

- Abies (brad) O 25cm şi h cca 9m, uscat 100%, cu risc de prăbuşire în carosabil
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului terenului pe care se afiă arboreie,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehicuielor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

Q defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU unui ex. arbore tânăr cu
baiot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametruiui în funcţie de
specie curtea imobiiului din str. Didiţel nr. ‚ în perioada optimă - toamna anuiui 2018,
conform Angajamentului de piantare nr. 314511/1619595129.05.2018.

La finaHzarea tucrărilor de plantare conf. art.9 afln.5 din Anexa 1 )a 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, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Nr. 3145/1619595/

Director executiv
Sîmona-MarianşOPA

ĺntocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 122, Str Măriuca nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 24473/02.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1622469/09.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3510/10.05.2018, prin care ne transmiteţi

O
cererea Asociaţiei de pro?Pletari a blocului nr. 122 din str. Măriuca nr. 2, sector 4, care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 122 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 23.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminărU riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m înclinat Ia 15° spre carosabil
- 3 ex. Acer negundo (artar) O 20-35cm, h 8-13m, (2 ex. înclinate Ia 15-20° spre

carosabil) — se va degaja şi reţeaua electrică stradală
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O SOcm, h 8m, înclinat Ia 25° spre carosabil
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35cm, h 1 3m — cu degajare reţea electrică
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5-2m (după caz) din Iungimea ramurilor pendule orientate spre

carosabil în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5m
1 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 8m, inclinat Ia 20° spre carosabil

Inălţare coronament până Ia h 2m şi eliminarea ramificaţiilor uscate Ia:
- 2 ex. Hibiscus sp. (zămoşiţă) O 2Ocm, h 4m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului/înălţimfl coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a

eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate, tără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 5m, dezechilibrat spre carosabil
- 1 ex. Acer sp.(arţar) O 4Ocm, h 12m, înclinat Ia 15° spre parcare/carosabil
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O SOcm, h 15m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m înclinat Ia 15° spre parcare
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 3Ocm, h 8m, înclinat Ia 25° spre parcarea auto
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 15m, afectat pe scoarţă
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule (după caz) orientate spre parcarea auto/carosabil în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo netavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Acer sp.(arţar) O 20-30cm, h Sm
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 4-5m
- 2 ex. Paulownia sp. (copacul prinţesei) O 25-3Ocm, h 5-9m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 2Ocm, h 4m, uscat 100%
- 1 ex. Acer sp.(arţar) O 35cm, h 6m, înclinat Ia 45° - risc de dezrădăcinare (sc. 2)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari1 evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorärB construcţülor 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 eliminării ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea conditiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau 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.

Pentru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului în
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avansat, avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 — 27 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori (1 ex. uscat 100% şi lex. în pericol de prăbuşire)
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc RI3A, B-duĺ Alexandru Qbregia nr. 13, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 25463/04.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1622482/09.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3516/10.05.2018, prin care ne transmiteţi

Q spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bl. R13A din B-dul Alexandru Obregia nr. 131
sector 4, de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului R13 A după verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care1 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:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1 şi loc de recreere:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la
baza acestora la:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 30-SOcm, li 10-15m (1 ex. înclinat la 15° spre alee şi 2 ex.
înclinate la 15-20° spre parcarea auto)

- 4 ex. Acer negundo (artar) O 35-45cm, h 8-12m (1 ex. bitulpinal), înclinate Ia 10-15
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h Bm înclinat Ia 25° spre Ioc de joacă
- 10 ex. Fraxinus sp. (trasin) o 40-55cm, h 10-14m înclinate Ia 15-25°
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 7m înclinat Ia 25° spre alee acces
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 1 3m înclinat Ia 25° spre alee acces

Spaţiul verde faţă scara 2 şi Iateral dreapta:
Degajare faţadă, reducerea cu cca. 1-15m din lungimea ramurilor pendule orientate

spre alee, in vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia

- 6 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 25-35cm, h 8-12m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărH riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 12m înclinat la 25° spre parcarea auto
- 1 ex. Thu]a sp. (tuia) O 2Scm, h 7m înclinat Ia 25° spre parcarea auto
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, În vederea eliminărü riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h lOm, dezechilibrat spre bloc, cu scorbură pe o
şarpantă

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea auto,
în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 9m, dezechilibrat spre parcare auto
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h Gm
Eliminare ramuri uscate cu aplicare alucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 8m
- 2 ex. Prunus avium (cireş) O 20-25cm, h 8m

Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

- 2 ex. Cydonia oblonga (gutui) O 2Ocm, h 3m, uscateloo%
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 25cm, h 5m, acoperit de Iiane,uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorari 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 eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte, lucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, În compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 3 ex. arbori tineri cu balot
de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie În
perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus
menţionată.

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

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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 emiterü.
Toaletare — 3 ex. arbori
Defrişare — 3 ex. arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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18 IUN. 2018

CĂ TRE,

Spre ştiinţă:

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorízare şi Control Spaţii Verzi
8-duí Metaiurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

-D-na . .. ‚sector4
- Asociaţia de Proprietari bloc 166, Aíeea Ciceu nr. IA, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 25470/04.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1622483/09.05.2018

O şi Ia Dîrecţia de Mediu cu nr. 3517/10.052018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
doamnei ‚ prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arbore (dud) situat în spaţiul verde aferent blocului 166 din Aleea Ciceu nr. 1A, sector 4, după
veriticarea efectuată pe teren, în data de 23.05.2018, 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 spate colţ bloc ( lateral stânga) spre parcare auto:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din
parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40m, h 11 m dezechilibrat spre parcareaa auto
Lucrarea de toaletare avizată, se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi trânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), cu acordul asociaţiei de proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului

\J Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evaciîndu-se
masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deterioräK/ construcţńlor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI atişeze, în copie, la
avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştHnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de a data emiterii.
Toaletare — 1 ex. n
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Directia de Mediu
I ROMANIA
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1 & IUN. 2018

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
-Domnul ‚ Str. ‚ sector 4
E-mafl:
- Asociaţia de Proprietari bI. 19, scara 3, str, Pictor Ştefan Dimitrescu nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1624511/15.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3876/16.05.2018, prin care solicită
emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 19 „Iateralul blocului 19 între scara 2 cu scara 1" respectiv a unui arbore
situat „în spatele blocului în dreptul centralei „‚ din str, Pictor Ştefan Dimitrescu nr. 4, sector
4, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 22.05.2018, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc: scara 1 (laterai dreapta spre scara 2) $ scara 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Umus sp. (ulm) O 4Ocm, h 13m cu echilibrare spre parcarea auto
- 1 ex. Acer sp. (ańar) O 40m, h 1 3m cu eliminare primul etaj de ramuri în vederea

înălţării coronamentului
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35m, h 13m, înclinat Ia 15° spre parcarea auto
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre faţadă bloc pentru

degajarea acesteia, (după caz), cu 1-1 ‚Sm a celor orientate spre parcarea auto, în vederea
eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-35cm, h 5m
- 2 ex. Acersp. (arţar) O 3Ocm, h 9-lOm
- 1 ex. Rhus typhina (oţetar) O 25m, h 5m

Spaţiul verde Iateral dreapta scara 2 — arbori situaţi în alveole din parcare:
Reducerea cu 1-1,5m din înălţimea coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

Nr. 387611624511/
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- 4 ex. Acer sp. (artar) O 30-35cm, h 9m
Spaţiul verde spate bloc Iângă punct TRAFO:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea degajării punctului
TRAFO, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h 9m — se vor elimina şi IăstarU Iacomi de Ia baza
trunchiului
Spaţiul verde spate bloc scara 1+2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35cm, h 14m cu degajare faţadă bloc
Degajare fatadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 5-6m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-35cm, Fi 6-8m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de
proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacu%idu-se masa Iemnoasă pentru anu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorárfi
construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 19 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

veeX
Red: TW4 ex./17.05.2018
prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB
httwwwpmhr&instţijtŕiŕprimariakjjrncliiidirectŕa mediuiavize arbori in consultprWpvize prtcri in consultars.php pe data de
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Đkectia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 166, str. Şoldanului nr. 10, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27025/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625841/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4040/18.05.2018, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bloc 166 din str. Şoldanului nr. 10, sector 4, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 166 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 03.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaUul verde faţă bloc scara 1 $ 2:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-6Ocm, h lBm (lex. h lBm înclinat
Ia 150 spre caroasabil cu risc de dezrădăcinare)

Q - 5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-45cm, h 16m, (lex. dezechilibrat spre carosabil şi 4
ex, cu risc de dezrădăcinare)

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
în vederea eliminărü riscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurüor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5m, înclinat Ia 20° spre carosabil
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 25cm, h llm, inclinat 25° spre
carosabil
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre trotuar în vederea

echilibrării şi eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia:
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25cm, h 5m
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi

eľminarea ramurilor uscate la
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5-7m

Spaţiul verde faţă bloc scara 3:

Nr. 4O4Oĺ1625S6I/
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile şi eflminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35-55cm, h 13-16m
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 4Ocm, h 14m, înclinat Ia 200 spre

carosabi I
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 35-45cm, h 14-16m, (1 ex. cu
început de scorbură Ia baza trunchiului şi 1 ex. afectat pe trunchi Ia h 3m)

Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil în vederea
echilibrării şi eliminarea ramuriior uscate din coronament la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5m, dezechiflbrat spre carosabil
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25cm, h 5m

Spaţiul verde spate bloc scăriie 1-3: Q
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

/alee, în vederea a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile cu echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate ia

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h 5m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m
Reducerea cu 1/3 a voiumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de ia baza acestora Ia

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O SOcm, h 17m cu degajare taţadă bloc
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 4Ocm, h 1 8m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 6m, înclinat Ia 20° spre carosabil
- 1 ex. Fopulus alba (plop alb) O 45cm, h 13m înclinat Ia 200 spre bloc
Reducerea înălţimii arboreiui până Ia h 5m, în vederea echilibrării, a eliminărU riscului

de dezrădăcinare a arborelui, desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (piop canadian) O 45cm, h 14m, înclinat Ia 253Q0 spre
carosabil/parcare — risc de dezrădăcinare

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 3:

- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O 2Qcm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegai aI

terenului pe care se află arborii - Frimăria Sectoruiui 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorări construcţfllor din jur şi a
reţeleior aeriene, astfel
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- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrui bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fonduiui vegetai, în compensarea arboreiui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de ia
adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din 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

verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apflca sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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—31 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

r1
Întocmit insp. Tudora BUIM

Red: T8'4 ex.IG8052018 Ą 4 tUN. ZOT&
prezentul aviz a ĺost postat pe site-ul FMB
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perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optină (toamna anului 2018) pe spaţiul verde afereht blocului de la
adresa sus menţionată.

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

Q
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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 emiterfl.
Toaletare — 36 ex. arborŕ +2 ex. arbuşti
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maria(la-PQPA

ĺ"

Întocmit: Insp. T:idorą BUIM

Red: TB/4 ex./I8.O52018 Q /. 11:
prezentul aviz a tast postat pe site-uI PMB J U N. 2QJI
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Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA. eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 05, Şos. Olteniţei nr. 67, sector 4

Q
Referitor la adresa dvs. nr. 27026/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1625845/17.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4041/18.05.2018, prin care netransmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 05, din Şos. Olteniţei nr 67, sector 4
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaU în spaţiul verde aferent blocului 05, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 23.05.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bioc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrârfl, a eliminărU
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 25-4Scm, h 9-llm, înclinate Ia 15-20° spre bloc/carosabil

Ö
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Scm, h 13m, înclinat Ia 15° spre carosabil cu început

de scorbură Ia baza trunchiului
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 1Dm, dezechilibrat spre parcarea auto
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl
riscului de dezrădăcinare aI arborelui, de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestuia Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 9m, înclinat Ia 25° spre bloc- prezintă inceput de
scorbură Ia baza trunchiului — dacă prin intervenţia asupra coronamentului nu se înlătură
pericolul, pentru defrişare vă rugăm să vă adresati Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului
Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021-
3138023, 021- 3142866.

Nr. 404111625845/
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Degajare faţadă bloc, eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare Ia

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 5-Bm
SpaţiuI verde Iateral stânga bloc:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre parcarea auto/Ioc de joacă pentru copii, în vederea eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu apiicarea
Iucrăriior de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O l5cm, h 5m
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O SOcm, h lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h lOm
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 25cm, h lOm
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O SOcm, h lOm

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m, înclinat Ia 15° spre Ioc de joacă — cu
aplicarea Iucrărilor de degajare a faţadei blocului

- 1 ex. Acersp. (arţar) O 3Ocm, h 12m dezechilibrat spre Ioc de joacă
Lucrăriie de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietaruiui sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacindu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărk construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiuniior, respectarea 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterU.
Toaletare — 16 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Sîmona-Mariana POPA

*

Intocmít: Insp. Tudora BUIM

ĂÜN. ŻO1B
Red: T8/4 ex./05.06.2018
prezentuf aviz a fost postat pe site-uI PMB
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CĂ TRE,
Primäria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgieŕ nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştűntă:
- D-na $ B-dul ‘ -. -. ‚ sector 4
- Asociaţia de Proprietari bloc R1O, B-dul Alexandru Obregia nr 48, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27012/10.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625850/17.05.2018

Q
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4043/18.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d
nei ‚ prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi
arbori, apartinând speciei Robinia (salcâm) situaţi in spaţiul verde aferent blocului R10 din B-dul
Obregia nr. 48, sector 4 (in zona Iocului de parcare nr. 3, Ia limita cu spaiuI verde), după verificarea
efectuată pe teren, în data de 23.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Lateral dreapta scara 2 — arbori situaţi în alveole parcare

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din
parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30-35m, h 11-1 3m dezechilibrate spre parcarea auto
prezintă ramuri uscate în coronamente

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei deproprietari, prin grija proprietarului sau administratorului
legal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacu&du-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorárn construcUilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, la
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTĹV
Simona-Mariana PoPA

intocmit: Insp. Tudora BUIM
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Nr. 410211625913/ 18. IUN. 2018
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bL 4, Şos. Olteniţei nr. 69, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27450/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625913
/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4102/21.05.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 4 din Şos. Oiteniţei nr. 59, sector 4, de emitere

a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent

Q blocului 4 de ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de
23.05.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc arbore situat spre trotuar/parcarea auto:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului
de dezrădăcinare aI arborelui, de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 45cm, h lOm, înclinat Ia 20° trotuar/carosabil
Lucrarea de toaletare avizată, se va 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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi trânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul asociaţiei de proprietari, prin
grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria(3 Sectorului 4, teLO2l/335.92.30, evacundu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorärü construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarui sau 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaietare — 1 ex. arbore

DIRECTQtËiËÔUTIV
Simona-fitaria9aĘPA
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Nr. 4103/16259151 18, IUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bL D9, sc. 3+4, Aleea RâuI Târgului nr 4, sector 4
D-na — preşedinte asociaţie de proprietari,

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27448/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625915/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4103/21.05.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc D9, scara 3+4, din
Aleea RâuI Târgului nr. 4, sector 4, de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 09, scara 3+4
(spate bloc) de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 23.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral dreapta scara 4:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

Q înlăturării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 16m - cu degajare faţadă bloc
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25cm, h 8m, înclinat Ia 15° spre alee
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, În vederea echilibrării,

înlăturării riscului de dezrădăcinare sau desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35cm, h 8m, cu început de scorbură Ia h 1 ‚5m,
înclinat Ia 20° spre Ioc de joacă
Spaţiul verde spate bloc scara 3+4:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
înlăturării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 12 ex. Tilia sp. (tei) O 50-6Ocm, h 13-17m (1 ex, este situat în alveolă
parcare şi 1 ex. este înclinat Ia 10-15° spre parcarea auto)

Bd. Regina Eksabota nr. 47, cod poştal O5l3, sedor5, Bucureşti, Rcmána

TeI: 021 305.55.00
http.//www.pmb.ro



- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 15m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii - Frimăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuäidu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorâriî construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în ocopie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Menţionăm că Ia verificarea efectuată pe teren, nu au fost identificafl arbori

uscaţi care să necesite defrişarea.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 16 ex. arbori

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 97, str. Şoldanului nr. 23, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr., 27446/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625924/18.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4104/21.05.2018, prin care ne transmiteţi cererea Asociaţiei de

Ç proprietari bloc 97 din str. Şoldanului nr. 23, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de
speciahtate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 97 de Ia
adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 23.05.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărń riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h llm, înclinat Ia 25° spre carosabil
- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35cm, h 14-1 5m
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea

ramurilor uscate Ia
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor orientate spre carosabil în vederea

Q eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 4Ocm, h 12m
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărü riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 35cm, h 6m, înclinat 40° spre carosabil
Spaţiul verde Iateral stânga bloc

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 11 m, înclinat Ia 35° spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărH, a eliminărH riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h 12m, înclinat Ia 20° spre carosabil

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti. România
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dĺmensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza Ia:

- 4 ex. Acer negundo (artar) e 35-5Ocm, h 12-13m, (lex. muititulpinal, dezechilibrat spre
carosabil)

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 12m, înclinat Ia 25° spre carosabil
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 2/3 a volumuiui coronamentului, în vederea echiiibrării, a eliminărü riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 4Ocm, h 13m, inclinat Ia 35-40° spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărä riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Gleditshia sp. (giădiţă) O 5Ocm, h 17m
Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto in vederea

echilibrării şi eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 6Ocm, Ii 14m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării 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, 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, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare piantărH de material dendrologic tănăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaUunilor,
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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent biocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din 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 verificărH in teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederflor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să ii afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiintarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 19 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariaqa POPA

WĎI3J4ą Jntocmit ĺnsp. Tudora BUIM
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Nr. 4105/1625928/ 18, IUN. 2018

CĂTRE,
Primăria SectoruIui 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- D-na - sector 4
- Asociaţia de proprietari bloc F1O, Aĺeea Someşu/ Mare nr. 3, bL F1O, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 27462/11.05.2016, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625928/18.05.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4105/21.05.2018, prin care ne transmiteţi

Q, spre soluţionare cererea d-nei ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore atlat în declin biologic avansat, situat în imediata vecinătate a parcărfl
auto,aferentă blocului F10, din Aleea Someşul Mare nr. 3 sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde situat Iateral stânga bloc — arbore Ia Iimita cu parcarea:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) o 4Ocm, h 6m, uscat 85%, cu cilindrul central putred pe
înălţimea de lm, înclinat Ia 25° spre parcarea auto — risc de dezrădăcinare

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

Q persoanelor în zona operaţiuniîor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni contorm art. 6, pct 6 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
in spaţiul verde aferent blocului F10, de Ia adresa sus mentionatâ în perioada optimă - toamna
anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore declin biologic avansat1uscat 85%

Director executiv=.
Simona-Mariana$)9Â %
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Nr. 4106/1625931! ia w. 201a -

CĂ TRE,
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
ServiciuJ Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 8 Livadă, Str. Ghimpaţi nr. 19, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28540/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625931/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4106/21.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 8 Livada, din Str. Ghimpaţi nr. 19,
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui SLivadă, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea etectuată pe teren1 în data de 23.05.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, În conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc şi Iateral dreapta-stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, În vederea echilibrării, a eliminărU
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex, Acer sp. (artar) O 25-3Ocm, h 9-14m, dezechilibrate spre carosabil/bloc (2 ex.
Iateral dreapta bloc şi 1 ex. latera stânga boc)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 13-14m, dezechilibrate spre parcarea auto (Iateral
stânga bloc)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O SOcm, h 1 7m, situat în alveolă parcare
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se eflmina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 9m, înclinat Ia 25° spre carosabil (faţă bioc)
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia;

- 2 ex. Acer sp. (ańar) O 20-3Ocm, h 8-9m (Iateral şi stânga stânga bloc)
Spaţiul verde spate:

Reducerea cu 1/4 a volumului/înălţimU coronamenteior, in vederea eliminării riscuiui
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 9 ex. Acer sp. (artar) O 30-4Ocm, h 14-16m cu degajarefaţadă bloc

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta 05C013, sector5, Bucureşti, România

Tel; 021.305.55.00
http:/ĺwww.pmb.ro



- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m, dezechilibrat spre bloc
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 4Ocm, h 16m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 1 7m, situat în alveolă parcare
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului legal al terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau 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 ań. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaietare — 21 ex.

copie,

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: TB/4 ex/06.062018
prezentul aviz a tost postat pe site-uI FMB
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1&IUN. 2018

CĂTRE, 1'

Primăria Sec torului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
8-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-na . - ‚ B-dul nr. bL sc. ap, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28518/15.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625976
/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4110/21.05.2018, prin care solicitaţi ca urmare a sesizării
telefonice a d-nei - şi a veriticărilor inspectorilor Primăriei sectorului 4, emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori uscaţi 1 00% situaţi in aliniamentul
stradal din faţa blocului 7, scara 1, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. (Iângă Iocui de parcare pentru
persoanele cu handicap), conform ioto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G,M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor şi obligativitatea menţinerii alveolei:
B-dul Dimitrie Cantemir nr. —faţă bloc 7:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O l2cm, h 3m, uscat 100%
- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) O l2cm, h 5m, uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerH de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărH de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor din parcarea auto/carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.D. nr. 304/2009 şi HCGMB nr. 114/2011, aveti obligatia plantării a 2 ex. arbori
tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie, in aleolele rămase Iibere după extragerea rădăcinilor în perioada optimă - toamna anului
2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2ex. arbori uscaţi 1 00%

Director execuŞy
Simona-Mariapa POPA\

Red: T814 axíQő.O6.2018 -
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iB.IUN. 2018

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 4, Str. Izvorul Oltului nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27270/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1625991/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4113/21.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 11 B, din Aleea Lamoteşti nr. 4, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4, scara E şi F, în completarea avizului nr.
6322/1546513/09.10.2017, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 23.05.2018, a fost 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 scara E şi F:

Reducerea înălţimU coronamentului până Ia nivelul superior aI etajului 4, în vederea
înlăturării riscului de producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar dezrădăcinare a arborelui, cu

5 aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea etajelor inferioare uscate
uscate Ia:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 35cm, h cca.15-16m
Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului în vederea echWbrărü, a înlăturărfl

riscului de producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar dezrădăcinare a arborelui şi eliminarea
etajelor inferioare uscate uscate Ia:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 35cm, h cca.14m, înclinat Ia 20° spre carosabil — risc
dezrădăcinare

Eliminarea etajelor inferioare uscde din coronamente Ia:
- 4 ex. Abies sp. (brad) O 35-5Ocm, hlSm
Degajare f&adă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor

uscate Ia:
- 1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 6m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
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pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate
şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului
sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărü construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operatiunilor, 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 după primirea avizului să 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 — 7 ex.

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

1 L 1UN. 2018
Red: TW4 ex/07.062018
prezenlul aviz a tosI postat pe site-ul PMB
httpJwwwpmh rcJŕnsIiIutii/prŕmariafdirnctiŕ!drnctia mediuiavize arbnri in consultareiavze a,bori in consultare.nhn pe data de
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Directia de Mediu
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Nr. 4116/1626024/ 8 2R

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetaĺurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eĹ 1, sector4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 154, sc1 2, Str. Serg. Ion Iriceanu nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28618/16.05.2018, înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1626024/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4116/21.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 154, scara 2, 1 1 B, din Str. Serg. Ion
Iriceanu nr. 6, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de speciaľtate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 154, scara 2, de Ia adresa sus
menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 23.05.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35-4Ocm, h 7m, dezechilibrate spre carosabil/trotuar
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m cu degajare faţadă bloc
- 1 ex. Malus sp. (măr) O 25m, h 5m, afectat Ia baza trunchiului, înclinat Ia 15° spre

bloc
Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a

eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia:

- 1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O 35-4Ocm, h 7m
- 1 ex. Fopulus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 17m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1,5-2 m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre trotuar, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus cerasus (vişin) O 25-3Ocm, h 6m
- 1 ex. Acersp. (artar) O 3Ocm, h 9m
- 1 ex. Pyrus sp. (păr) O 3Ocm, h 6m

Bd. Regina EIsabeta nr 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Románia
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Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului
Ia:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 4Ocm, h 11 m
Spaţiul verde spate bloc scara 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) O 20-5Ocm, h 13-16m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m înclinat Ia 15° spre carosabil
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 1 1 m, dezechilibrat spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echiHbrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
peste autoturismele din parcare auto şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 7m, înclinat Ia 20° spre parcarea auto —

prezintă ramuri uscate în coronament şi ciuperci saprofite
Degajare faţadă bloc, in vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi

prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 3Ocm, h 6-9m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arbodlor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărh construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăriior, 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 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 21 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

L d k,J Intocmit: Insp. Tudora BUIM
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i 8. IUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorízare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bI. 4, scara 1÷2,Str. Meĺineşti nr. 15, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28526/15.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1626053/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4121/21.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soiuţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 4 din str. Melineşti nr. 15, sector 4de
emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi în spaţiui verde
aferent blocului 4 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 25.05.2018, a fost inventariat următorui material dendroiogic pentru care, in 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramificaţfllor orientate spre carosabil, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuňlor uscate Ia:

- 3 ex. Thuja sp. (tuia) O 30-35cm, h 5-7m
Spaţiul verde IateraI dreapta scara 1, respectiv Iateral stânga scara 2:

Q
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, a

celor orientate spre parcarea auto/aiee, în vederea eliminărfl riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare şi eflminarea ramurilor uscate ia:

- 3 ex. Acer sp. (artar) O 30-4Ocm, h 9-11 m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 1Dm

Spaţiui verde íaterai stânga scara 1, respectiv iateraĺ dreapta scara 2:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentuiui de mari dimensiuni, in vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 45cm, h 13m
Reducerea cu 1/2 a volumuiui coronamentului de mari dimensiuni1 in vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35cm, h 9m, înciinat ia 25°
Reducerea cu cca 1-1 ‚5m din Iungimea ramuriior care afectează faţada blocului, a

celor orientate spre carosabil, în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi

—

___I
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prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 9m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi
fränte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborU - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deterioräri( construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 7 ex. arbori şi 3 ex. arbuşti

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mari na POPA

U1' / / —
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMAN IA
III O 2016' SÁPeĂTOPJM IMPPEUNÂ

8, IÜN. 2016

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ş tUnţă:
Asociaţia de Proprietari bloc A 12, Str. Uioara nr. 11, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28616/16.05.2016 înregistrată Ia P.M.B cu nr 1626060
/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4122/21.05.20181 prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc A12, din Str. Uioara nr. 11, sector 4,prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului A12 de la adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, in
data de 25.05.2016, a fost 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30-5Ocm, h 11-17m, înclinat Ia 15° spre carosabil —faţă bloc
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 9m (lex. înclinat Ia 15°)- Iateral dreapta bloc
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h 12m — Iateral stânga bloc
- 2 ex. Populus simonH (plop chinezesc) O 35cm, h 9-11 m, înclinat Ia 15°, situat în

alveolă parcare— Iateral stânga bloc
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărU, a eliminărfl riscului

Q de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus simonii (plop chinezesc) O SOcm, h 13m- prezintă început de scorbură —

Iateral stânga bloc
Reducerea cu cca. 1-1,5-2m (după caz) din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil,

în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 35cm, h 1 Om, dezechilibrat spre carosabil - faţă bloc
- 1 ex. Elaeagnus sp. (sălcioară) O 3Ocm, h 7m - faţă bloc
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 8m- faţă bloc
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h 1 Om — faţă bloc
Eliminarea ramurilor uscate/etajelor inferioare uscate (Ia ex-le de brad) cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 3Ocm, h 1 3m — faţă bloc
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 30-3Scm, h 7-8m — faţă bloc
- 5 ex. Abies sp. (brad) O 25-3Ocm, h 9-12m-faţă bloc

Nr. 412211626060/
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Degajare faţadă bloc, cu apücarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30-45cm, h 9-11 m - Iateral stânga bloc
Spaţîul verde spate bîoc

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30-4Ocm, h 9-11 m, înclinat Ia 1 5° spre parcarea auto
- 1 ex. Acer sp. (adar) O 45cm, h 13m, înclinat Ia 15° spre parcarea auto
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 35cm, h 9m
Reducerea cu 2J3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărU, a eliminării riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 15m ‚înclinat Ia 15° spre parcarea auto, cu început de
scorbură Ia baza trunchiului

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eíiminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35cm, h lOm înclinat Ia 30° spre bloc
Reducerea cu cca. 1,5-2m (după caz) din Iungimea ramurilor orientate spre parcare, în

vederea eliminării riscului de desprindere, f rângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 3 ex. Acer sp. (artar) O 30-35cm, h 10-12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 12m
Degajare faţadă bloc (după caz), cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor

şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 4 ex. Acer sp. (artar) O 35-4Ocm, h 9-12m
- 3 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 30-35cm, h 9-lOm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărH construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi
a autoturismelor dn parcare.

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

Pentru defrişarea exemplarului nuc, uscat 100%, situat pe spaţiul verde din spatele
blocului, vă rugăm să vă adresaţi Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos.
Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 31 38023, 021- 3142866.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 emiterii.
Toaletare — 42 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-MaríáhJOPA'
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18. IUN, 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
AsociaUa de proprietari bloc 52, sc. 3, str. Spiniş nr. 9, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28603/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1625948
118.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4125/21.05.2018, prin care solicitaţi ca urmare a
sesizărU domnului I I i, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

p asupra a doi arbori uscaţi - 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 12-2Ocm, h 3-6m, situate în
spaţiul verde din spatele bI. 52 (in dreptul scărfl3)din str. Spiniş nr. 9, sector 4, conform foto
anexat, 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
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiui verde spate bloc scara 3:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 12-2Ocm, h 3-6m uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărU de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboriior uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului 52 de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă -

toamna anului 2018.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificărfl în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Defrişare - 2ex. arbori uscaţi 1 00%
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Directia de Mediu r
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ä. IUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Contťol Servicii Spaţii Verzi

B-dul George Coşbuc nr. 6-16, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 11, Str. Nitu VasUe nr. 60, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27018/10.05.2018, înregistrată Ia F.M.B cu nr.
1625979/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4127/21.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI ‚ din Str. Niţu Vasile nr. 60, sector 4
de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde blocului 1 1, de Ia adresa sus menţionată, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
25.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral stânga — dreapta şi spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
degajărfl taţadei blocului (unde este cazul), a eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile datorită înălţimii considerabile
/dezechilibrărfl şi eliminarea ramurilor uscate Ia

Q - 9 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 35-llOcm, h 13-18m (1 ex. cu h 13m
este înclinat Ia 20° spre carosabil, 1 ex cu h 16m înclinat Ia 15° spre parcare)

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45-6Ocm, h 10-15m (lex. dezechilibrat spre carosabil
şi 1 ex. înclinat Ia 25° spre trotuar)

- 2 ex. Acer sp. (artar) O 30-4Ocm, h 12-16m, (1 ex. cu h 12m este înclinat Ia 15°
spre carosabil)

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 16m
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 6Ocm, h 17m
- 1 ex. Carpinus betulus (carpen) O 35cm, h 1 7m
- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50-6Ocm, h 17-18m (2 ex. situate Iateral dreapta bloc)
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile datorită înălţimii considerabile/dezechilibrărfl şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 40-SOcm, h 13m, dezechilibrate spre
carosabil

Nr. 4127/1625979/

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 45cm, h 14m, cu început de scorbură Ia h 1 ‚6m
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- 6 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-5Ocm, h 13-18m (3 ex.situate Iateral dreapta bloc Iângă
chioşcşi 3 ex. situate spate bloc dezechilibrate spre parcarea auto)

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m, înclinat Ia 200 spre carosabil
Reducerea cu 112 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile datorită dezechilibrării şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25cm, h 8m, înclinat Ia 3Q0 spre carosabil — pericol de
dezrădăcinare

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e 45cm, h 13m, înclinat Ia 35-40° din coronament,
spre carosabil

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile datorită înălţimii considerabile/dezechilibrărfl şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Sophora japonica (salcäm japonez) O 45cm, h 13m, înclinat Ia 35° spre
carosabil — risc dezrădăcinare

Reducerea cu 1 5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil/parcarea auto
(după caz), cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamenelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 9m
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor

uscate din coronament Ia: ()
- 1 ex. Prunus avium (cireş) O SOcm, h 9m
- 3 ex. Carpinus sp. (carpen) O 3Ocm, h 12-13m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 9 m

Spaţíul verde faţă bioc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eliminărH riscului de desprindere, trângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile datorită înălţimii considerabile/dezechilibrărfl şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 6 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35cm, h 8-13m, dezechilibrate Ia 1O-15° spre parcarea
auto

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) e 45-9Qcm, h 12-18m (lex. cu h 12 m este înclinat Ia 15°
spre parcarea auto) — cu degajare faţadă bloc unde este cazul

- 3 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) e 50-6Ocm, h 13-16m (2ex. sunt situate în platbandă
parcare)

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscului de despňndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile datorită înălţimii considerabile/dezechilibrării şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 11 m, înclinat 1 5° spre carosabil
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h 7m, înclinat 25° spre parcarea auto
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărU

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
datorită înălţimfl considerabiie şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Aescuius sp. (castan) O 35cm, h 9m, înciinal ia 15° spre carosabiI, afectat
uşor Ia baza trunchiului, situat faţă chioşc în alveolă parcare

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 13m, înclinat Ia 25° spre carosabil
Reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamenelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 3 ex. Aesculus sp. (castan) O 35-4Ocm, h 1O-llm
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 4-6m
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 30-35cm, h 11-1 2m
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor

uscate din coronament Ia:
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- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-4Ocm, h 10-13 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-35cm, h 4-7m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 6m, lipsit de coronament, uscat 100% - Iateral

stânga bloc
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h lOm- prezintă scorbură pe h lm, vizibil cilindrul

central putred — se sprijină pe un alt arbore Ia vârful coronamentului (spate bloc)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 5 m, uscat 100% (spate bloc)
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 4 m, bitulpinal, uscat 100% - (faţă bloc)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarărfl 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 (toamna -primăvara), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerU de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului prin
defrişarea arborilor sus menţionaţi avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ O trunchi minimum
7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, respectiv 1 ex. arbust
conifer cu balot de pământ în spaţiul verde aferent blocului, în perioadă optimă (toamna
anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

O verificării 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 după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
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 — 69 ex.
Detrişare — 3 ex. arbori uscaţi/declin biologic avansat şi lex. arbust 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA -.

Întocmit: Insp. Tudora BUIL4

Red: TB/4 ex/04.062018
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Directia de Mediu
ROMANIA
l1a 2oa I sÁpnATcIM MPPEUNA

Nr. 4128/1626085/
ia (UN. 2U16

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bL 8, Şos. Qlteniţei nr. 57, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27451/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626085/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4128/21.05.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bioc 8 din Şos. Olteniţei
nr. 57, sector 4,de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui 4 de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 25.05.2018, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc Iateral dreapta (spre Ioc de parcare nr i:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 13m, dezechilibrat spre parcarea auto
- 1 ex. Acer sp. (ańar) O 3Ocm, h lOm, dezechilibrat spre blocul

vecin/parcarea auto
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramificaţiilor orientate spre parcarea

auto, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h lOm
Lucrările de toaietare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1

Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacmndu-se masa Iemnoasă
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pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deterioráŕi construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei
de execuţie a tăierilor, în caz contrar 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 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.
Toaîetare —3 ex. arbori

Red: TB/4 ex.J04.0ű2018
prezentut aviz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
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Directia de Mediu
ROMAN IA

01 201 I SÁBĂTO0IM MPPEUNÄ

l & IUP. Zuid

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eL 1, sector4

Spre ştiinţă:
- Domnul. str. bI sc. ap. :‚ sector 4
E-maiI:

Q Asociaţia de Proprietari bloc A 11, Str. Uioara nr. 13, sector 4

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626320/21.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4182122.05.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intewentia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului A1 1 din str. Uioara nr. 13, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, În
data de 25.05.2018, a fost inventańat 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 şi iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 6 ex. Acer sp. (artar) O 30-35cm, h 10-12m, dezechilibrate spre parcarea

Q auio/carosabil/alee (1 ex. uşor atectat la baza trunchiului)
- 6 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 50-9Ocm, h 13-17m (Sex. înclinate

Ial 5-20° spre parcarea auto)
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fopulus canadensis (plop canadian) O lOOcm, h 12m, înclinat Ia 25-30° spre
parcare

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre
trotuar/carosabil, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 11 ex. Acer sp. (artar) O 30-35cm, h 9m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

Nr. 4182116263201
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- 6 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 50-9Ocm, h 17-lBm (lex. dezechilibrat
spre carosabil)

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25-35cm, h 1 2m, dezechilibrat spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eflminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 50-lOOcm, h 14m
Reducerea cu cca. 1,5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eflminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Prunus avium (cireş) O 35cm, h 12m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborU - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale tare — 36 ex.

DIRECTOR EXECUTIV Q
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •fl:•.•.
Directia de Mediu ‘. •....

l ROMANIA
lflls :nI SÁpBÄTOpIM ĺMPOEUNÄ

I 6 IUN. 201.9
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

ServiciuI Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
-D-na -. - - nr. bL ‚ sc. sector4
E-mail:
- Asociaţia de proprietari bloc A 22, Aleea Someşul Mare nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1626610/
21.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4184/22.05.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentw intervenţia asupra unui arbore uscat (tei) situat în spaţiul
verde din faţa bI. A22 din Aleea Someşul Mare nr. 6, sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde - scuar faţă bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m, uscat 90%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea

producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorârîî construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

O persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului A22 de Ia adresa sus menţionată, în perioada
optimă - toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare - lex. arbore uscat 90%

Director executiv
Simona-Mariapa P04

p
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Vť
Direcţia Generală Dezvoltare Urbană
Direcţia de Mediu

lRIk 2018

CĂTRE,
PATRIARHIA ROMANA

ARHIEPISCOPIA BUCUREŞ TILOR
Domn uI

Str. Patriarhiei nr. 2, sector 4
E-mafl:

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată ia P.M.B cu nr. 1627086/22.05.2018 şi Ia

O
Direcţia de Mediu cu nr. 4232/23.05.2018, prin care soiicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind defrişarea unor arbori situaţi în parcui reşedinţei patriarhale, din
str. Patriarhiei nr. 2, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
31.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în'

conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Latura parc spre reşedinta patríarhaiă:

Aeducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
dezrădăcinare sau desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteorologice nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) sp. O lOOcm, h 12m situate pe teren în pantă cu risc de
dezrădăcinare şi ramuri uscate în coronamente

ľ) Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de dezrădăcinare sau desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteoroiogice nefavorabiie cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Carya ovata (nuc negru) O 45cm, h 13m - cu degajare acoperiş
reşedinţă patriarhală

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 45cm, h 9m, dezechilibrat spre alee
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Latura parc spre B-dul Regina Maria:

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40-45cm, h 5-9m, uscate 85 - 100% (lex, acoperit pe
trunchi şi ramuri cu Hedera helix)

- 1 ex. Robinia sp. (saicâm) O 3Ocm, h 5m, uscat 100%
Latura parc spre reşedinţa patriarhală:

- 1 ex. Uimus sp. (ulm) O 5Ocm, h lOm, uscat 100%

Bd. Regina Eisabota nr 47, cod poştal 050013, sedor 5, BucureşU, Rcmânia
TeI: 021.3055500
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului
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
deterioräńî 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), etapizat
un nr, mare de arbori), pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în incinta parcului reşedinţei patriarhale, în perioada
optimă (toamna anului 2018) conform Angajamentului de plantare nr. 423211
11627086131.05.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verifícării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Având în vedere că această zonă este situată în Zona protejată -

Mitropolie, prezentul aviz este valabil însoţit de punctul de vedere al Ministerului
Culturii referitor Ia prevederile Legii nr. 42212011 privind protejarea monumentelor
istorice, dacă este cazul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare: 4 ex.
Defrişare: 6 ex. uscate 85-100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maríana POPA

Intocmit Ins Tudora BUIM

fled: TB/4 ex.104,0620 18
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMA 1 Ę, IUN. ŽJ8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
IOIS.307S I SÄrZBMDnM MPnEUNÂ

& ÍUN. 2010

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metaiurgiei nr. 12-18. GRANĐ ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 2E, Str. Laĺoşu nr. z sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28527/15.05.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1626078/18.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4124/21.05.2018, prin care solicitaţi ca urmare cererii Asociaţiei de
proprietari bloc 2E din str. Laloşu nr. 2, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului E2 de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 31.05.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărH riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 13m, situat Ia Iimita cu parcarea auto
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h 7m, dezechilibrat spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărü riscului de

dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 12m, inclinat Ia 25° spre parcarea auto
Reducerea cu 1-1,5 din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului (după caz), cu

cca. 1-1,5-2m (după caz) din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
IucrărHor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Acer sp. (artar) O 30-35cm, h 9m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 5m, bitulpinal
- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35-4Ocm, h lQm
- 2 ex. Platanus acerifolia (platan) O 45cm, h 15m /

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 45cm, h lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h 8m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de

dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia;

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35cm, h 9m, înclinat Ia 25° spre parcarea auto
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a eliminărH riscului de

dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

Nr. 4124/1626078/
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- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) O 45cm, h 13m, inclinat Ia 15° spre parcarea auto
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu 1-1,5-2m (după caz) din Iungimea ramurilor

orientate spre parcarea auto, în vederea eliminărH riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate la:

- 4 ex. Acer sp. (artar) e 20-35cm, h 7-1 Om
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h lOm
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-4Ocm, h 8-11 m
- 3 ex. Platanus acerifolia (platan) e 35-4Ocm, h 1O-12m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 4Ocm, h 1 Om

Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 9m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborü - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţülor 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 prřvind

Normele de protecţie a spatiilor 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 f rânte, lucrare ce se poate executa În orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru retacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare,
conform H.C.S.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie in perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaUa de a anunta 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.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterb.
Toaletare — 27 ex. arbori
Defrişare — I ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

!ntocmit Insp. Tudora BUÍLĂ

fled: T8!4 ex./1 1.06.2018 i 5. 1U.
prezontul aviz a Iost poslal pe site-ul PMB
http.//www.pmbrc/instituiii/prirnariIdirectii/dirocIia mediu/avize arbori in çQnsultar&avize arbori in consultare.php pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Ą.

Directia de Mediu .

ROMAN IA
lglO 2D1 I,ÄDBAÎOnMMPnEUNÄ

Nr. 412911626081/ ia IUN, 2016

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metaturgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştüntă : Asociaţia de Proprietari bloc 39, str. Argeşelu nr. 23-25, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27452/11.05.2018, inregistrată la P.M.B cu nr. 1626081 /18.05.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4129/21.05.2018, prin care solicitaţi ca urmare a cererii Asociaţiei de
proprietari bloc 39 din str. Argeşelu nr. 23-25, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 39, de Ia adresa sus menţionată,

Q după verificarea efectuată pe teren, în data de 31.05.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.S. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2 şi Iateral stânga scara 1:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrărfl, a
eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h 13m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m, dezechilibrat spre bloc
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate

spre carosabil, în vederea eliminărH riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h Bm

O
- 2 ex. Frunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 5m

Spaţiul verde faţă bloc scara 3+4 şi Iateral stânga scara 3:
Reducerea cu 1/4 a volumului/inălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 90-lOOcm, h 18m
- 1 ex Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 13m, inclinat Ia 15° spre parcarea auto
- 1 ex. Acer negundo (artar) O 45cm, h 14m, dezechilibrat spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a

eliminării riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 8-9m, inclinat Ia 20-25° spre carosabil
Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea

eliminărH riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 3Ocm, h 9mâ
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea

ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h 9m
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Elimřnare ramuri uscate cu aplřcarea Iucrărilar de echilibrare Ia
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 5m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea echilibrării, a

eliminărfl riscului de dezrădăcinare aI arborelui şVsau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate la

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-45cm, h 9-16m (4 ex.înclinate Ia 15-20° spre
parcare/carosabil)

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 17m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea echilibrării, a

eliminării riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O lOOcm, h 20m
Reducerea cu cca. 1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 1 Om
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţâ bloc scara 3+4:

- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O 25cm, h 4m, uscat 1 O0%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arbarii - Prirnăria Sectorului 4, telefon 021/33592.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, 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 fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţhlor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie în perioada optimăQ
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 25 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECU?I4»Ť
Simona-Mę4a,p) POPA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Şcoala Gimnazială „Măflişor' str. Märfişor nr. 39, sector 4

Q Referitor Ia adresa dvs. nr 27456/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626074/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4131/21.05.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii Şcolii Gimnaziale „Mărtişor “ din str. Mărţişor nr. 39, sector 4, emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea unităţii de
învăţământ, după verificarea efectuată pe teren, in data de 31.05.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaUuI verde faţă Iatura spre Str. Daracului:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 9-1 1 m, dezechilibrate spre grădiniţă
- 1 ex. Acer (arţar) O 35cm, h 9m, dezechilibrat spre grădiniţă

Spaţiul verde laterai dreapta şcoală:
(3 Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
la condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 9-11 m, dezechilibrate spre terenul de sport
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 13m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 35cm, h lOm, înclinat la 20° spre
parcare auto
Spaţiul verde Iateral stânga şcoală spre str. Măflişor:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau de desprindere frângere şi prăbuşire a ramuhlor
Ia condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O lOOcrn, h 15m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 1 Om, încjjrtă't Ia 25° spre clădire şcoală

Nr. 4131116260741
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminăńi riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O5Ocm, h 13m, dezechilibrat spre teren sport
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O SOcm, h 1 lm, inclinat Ia 30° spre teren sport
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule, în vederea eliminărü

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- l8 ex. Aesculus sp. (castan) O 40-45cm, h lOm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 1Dm

Platbandă — Iateral parcare şcoală:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminărU riscuiui de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere
şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 13m, dezechilibrat spre terenul de sport
Degajare faţadă imobil din vecinătate, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi

eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 13m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Fraxinus sp. (1 rasin) e 4Ocm, h 9m

Platbandă — spate teren sport:
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eiiminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 12m, cu început de scorbură pe trunchi Ia h
lm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă Iatura spre Str. Daracului:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Dcm, h 5m, fără coronament, uscat 100%
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 4Ocm, h 13m, dezechilibrat spre

magazie şcoală şi grădiniţă - prezintă scorbură deschisă cu Iipsa cilindrului
cent ral

Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, 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, 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

r
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- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi/declin biologic
avansat, avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl
a 7ex. arbod tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde
aferent unităţii de învăţământ.

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

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

O Toaletare—41 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori uscaţi/declin biologic avansať 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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ROMAN IA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 811, str. Almaşul Mic nr. 13, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27260/10.02.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626065/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4132/21.05.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bloc B11, din str. Almaşul Mic nr. 13, sector 4,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului B1 1, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 31.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc şi Iateral dreapta-stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărfl, a eliminărfl riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frängere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O SOcm, h 17m, dezechilibrat spre carosabil/parcarea auto
- 3 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 4Ocm, h 13-14m, dezechilibrate spre carosabil

Q - 1 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 8m, înclinat la 25° spre carosabil
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h 12m, dezechilibrat spre carosabil
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminărü riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 45cm, h 13m cu început de scorbură pe trunchi şi
putrezire a cilindrului central

Reducerea cu cca. 1-1,Sm din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (ańar) O 45cm, h lOm
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 40-SOcm, h 10-16m

Nr. 413211626065/
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- 1 ex. Robinia sp. (saicâm) O 3Ocm, h 5m, înclinat Ia 25° spre parcarea auto
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 10-12m, înclinate Ia 25° spre parcarea auto
- 16 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 30-35cm, h 15m

Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 4m, uscat 100%
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 4Ocm, h Bm, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenuiui pe care se află arborU - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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 (pdmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echiflbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi Qcrearea condiţfllor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 2 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiui verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr 6081/28.07.2016. C

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie,
Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —30 ex. arbori
Defrişare —2 ex. arbori uscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI L
Directia de Mediu

ROMAN IA
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ia IUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare $ Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
- D-na
E-maiI:
- Asociaţia de Proprietari bloc 2, Str. Avalanşei nr. 14-16, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1628088/25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4413/29.05.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi pe domeniul
public, în vecinătatea proprietăţii din str. ‚ sector 4, arbori care reprezintă un real
pericol pentru siguranţa Iocuinţei şi a Iocatarilor, afectând şi acoperişul clădirfl, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 08.06.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 2 din str. Avalanşei nr. 14-16:

Reducerea cu 1/4 a volumului/înălţimfl coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a
eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile peste imobilul din str. şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 4Ocm, h 12m, dezechilibrat spe imobil,
cu ramuri dezvoltate în curtea imobilului din str. ‚ respectiv spre acoperişul acestuia

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 50-6Qcm, h 15m, îmbrăcate în Hedera
helix — se va înlătura Iiana de pe trunchiuri pentru a preveni uscarea arborilor

Reducerea cu 2/3 din înălţimea coronamentului, în vederea eliminărü riscului de
dezrădăcinare a arborelui sau desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile peste imobilul din str. ‚ având în vedere vârsta înaintată, esenţa
slabă a Iemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 6Ocm, h 13-14m, dezechilibrat spe
imobilul cu nr din str. îmbrăcat în Vitis vinifera (viţă de Canada), cu ramuri uscate
în coronament

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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)

Nr. 441311628088/
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pentru a nu fi afectat echiflibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de
proprietari bloc 2, prin grija proprietarului sau administratoruiui Iegal ai terenuiui pe care se
află arborii - Primăria Sectorului 4, tel.0211335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorárř,'
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunuńlor şi a persoaneior în zona
operaţiunilor, respectarea prevederiior avizului şi a tehnologiei de execuţie a iăiedior, 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 bioc 2, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

o
Întocmit Insp. Tudora BUÍM

i ‚4uM ŻOIa';
Red: T8/4 ex.ĺl1.06.2018
prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Directia de Mediu .•

19.WN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodârke Locală
Servíciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştUn:
D-na
E-maiĺ:

Referitor Ia adresa doamnei 4 ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1629617/31.052018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4591/04.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru(J intervenţia asupra unui arbore situat în faţa imobilului dânsei din str. - . .. ‚ sector 4,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 08.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Aliniament stradal str. 1.1.

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea degajării faţadei imobilului de Ia
nr. 73A, a eliminării riscului de producere a accidentelor prin desprindere, f rângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50m, h lOm situat lateral dreapta acces în curte imobil —

prezintă ramuri care afectează faţada clădirii (etajul 1)
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.G.MB.

nr. 304/2009 privind Normele de prDtecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal aI terenului pe care se află

Q arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorärR construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau 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 execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.CGM.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare — 1 ex.

Întocmit: ĺnsp. Tudora BUIM

Nr. 459111629617/

DIRECTOR EXECUTIV
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Directia de Mediu
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Nr. 4726/1630577/

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4-Dkecţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştűnţă:
- Asociaţia de proprietari bloc F9, A/eea Stupilor nr.3, sector 4
- SC APA NOVA SA- Str Tunari nr. 60A, cíădirea Ştefan ceI Mare, et. 6-9, sector 2

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bloc F9, scara 1 din Aleea Stupilor nr 3,
sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630577/05.06.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr
4726/06.06.2016, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra

O unui arbore care împiedică înlocuirea reţelei interioare de canalizare (din subsolul blocului până
în căminul racord), arbore situat pe spaţiul verde din faţa blocului F9 de Ia adresa sus
menţionată, conform Adresei Apa Nova din data de 15.05.2016 ataşate, după verificarea
efectuată pe teren în data de 08.06.2016, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modifîcările 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc F9 (Iateral stânga scara 1):

- 1 ex. Pinus nigra (pin) O 3Ocm, h 12m, situat pe traseul conductei ce urmează a fi
înlocuite

Lucrarea de defrişare se va executa în regim de urgenţă, de către administratorul legal
al terenului pe care se află arborele — Primăria sectorului 4, tel. 021 3359230, în scopul realizărfl
Iucrării de înlocuire a conductei şi remedierfl problemelor apărute în subsoiul blocului după cum
a reieşit Ia discuţia din teren, avută cu preşedintele asociaţiei de proprietari şi cu alţi locatari din
bloc, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţülor din jur, a reţelelor aeriene sau a

O autovehiculelor din parcarea auto.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborelui sus menţionat,

avizat pentru defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ Q minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, în spaiuI verde aferent blocului F9, din Aleea Stupilor nr.3, sector 4,
în prima perioadă optimă (toamna anului 2018).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex, situat pe traseul conductei ce urmează a fi înlocuite

Directqç. execytiv
S,monájwarimna PÇPA

Red: TB'4 exJl 1.062018 •
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Directia de Mediu ‘ .‚.

ROMANIA
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Nr.4123116260711 2 8 ÍUN. 2(118

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 24, Aleea Secuflor nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 28623/16.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1626071/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4123/21.05.2018, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bloc 24 din Aleea Secuiior nr. 1, sector 4, solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului 24 ‚ scara 1, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 31.05.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1 şi Iateral stânga:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
orientate spre parcarea auto, in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 9m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 5-6m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 6m
Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40-SOcm, h 9-17m (2 ex. dezechilibrate spre parcare)
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 4Ocm, h 9-1 1 m dezechilibrate spre parcare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50-SOcm, h 13m, bitulpinal dezechilibrat spre parcarea auto
Reducerea cu cca. 1-1,5-2m (după caz) din Iungimea ramurilor orientate spre

parcarea auto, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Scm, h 1 Om
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h lOm
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 9m
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Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde spate bloc scara 1:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O l5cm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborU - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- detrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Pentru oţinerea avizului de defrişare a nucului uscat, vă rugăm să vă adresaţi
Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF,
parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023, 021- 3142866.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/2B.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, in 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 —12 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOĄ_ XECUTIV
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Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc M2D9/3, Str Moldoviţa nr. 4, sector 4

Q Referitor Ia adresa dvs. nr. 27455/11.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1626079/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4130/21.05.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc M2D9/3, din Str. Moldoviţa nr. 4,
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului M2D9/3, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 31 .05.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara A+B şi Iateral dreapta bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 9 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 15-17m (lex. dezechilibrat spre Ioc de
joacă şi 1 ex. înclinat Ia 15° spre acces bloc)

- 1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O 35-45cm, h 15-17m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 15m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 14m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O 2Ocm, h 9m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O SOcm, h 9m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-2Ocm, h 4-5m
Eliminarea ramurilor uscate/etajelor inferioare uscate din coronamente Ia;
- 4 ex. Abies sp. (brad) O SOcm, h 9m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 5m
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 15-16m

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor 5, Bucureşti, România
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Spaţiui verde spate bioc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului în vederea echilibrării, a eľminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţfl meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 14m, dezechilibrat spre bloc
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 1 2m, înclinat Ia 25-30° spre bloc
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40-45cm, h 13-16m, înclinate Ia 15-25°
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Koelreuteria sp. (băşicoasă) O 4Ocm, h 13m, înclinat Ia 35° din coronament
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre parcarea auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 5-lOm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 — 33 ex.

DIRECŢŔţflËGTIV
Simo Marlea PV A

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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ŘOMÂNIA
1918201 B I SÄPBÁTOOLM IM000LJNA

2B.WM.îO18 CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

sc. ap. ‚sector4
E-mail:
- Asociaţia de Proprietari bloc R13B, B-duí Alexandru Obregia nr. 15, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27283/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1626041/18.05.2018

Q) şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4133/21.05.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
domnului prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore situat in zona parcării de reşedinţă a blocului R13B din B-dul Obregia nr. 15, sector 4,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 31.05.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alveolă parcare spate Iocuri parcare

Reducerea cu 2/3 din înălţimea coronamentului, în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea
auto sau chiar de dezrădăcinare a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele de
Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 90m, h 13m cu început de scorbură pe
trunchi

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic

Ç)
aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborü - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXEtUTJ%V
Simona-Mą&ńa FĘ&

ĺĺ&a
Red: TB/4 ex./1&06.2018 E
prezentul aviz a fost postat pe ste-uI PMB . IJ
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Directia de Mediu ::.

ROMANIA
IfllS 2fll I PEĂrOIMTMPPEWJÁ

Nr.413411626035/ 28. iu.

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
SerWciu! Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ĂRENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 13, Aleea Cricovul Sărat nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 27020/10.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1626035
/18.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4134/21.05.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 13, din Aleea Cricovul Sărat nr. 1, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 13, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 31 .05.2018, a fost 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 completădle 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:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 in vederea
echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin)) O 30-45cm, h 9-lSm (2ex. înclinate Ia 25° spre parcare
şi lex. dezechilibrat spre Iocul vecin)

- 4 ex. Acer sp. (arţar) O 25-45cm, h 10-1 5m (2ex. dezechilibrate spre blocul vecin)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 5Ocm, h 13m, dezechilibrat spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentu!ui, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se eflmina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 13m, încflnat Ia 25° bitulpinal — risc de desprindere
şi prăbuşire a celor 2 tutpini

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 45cm, h 9m, cu început de scorbură Ia baza trunchiului
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre bloc în vederea

degajărU fatadei, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmânia
TeI: 021.305.55.00
http:I/www.pmbro
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin)) O 45cm, h 13m, dezechilibrat spre bloc
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 12m

Defrişare cu extragerea rădăcinUor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 4Ocm, h 6m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuändu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţhlor 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 eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiüor necesare plantării de material dendrologic tănăr.

Precizăm că proprietarul sau 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 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tänăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

La tinalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M,B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de 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.

Defrişarea aóorelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Menţionăm arborii situaţi pe spaţiul verde din faţa blocului erau toaletaţi recent
(primăvara 2018) motiv pentru care nu s-au mai avizat alte intervenţii în coronamente
pentru a preîntâmpina declinul biologic timpuriu.Dacă în următoarea perioadă, vor apărea
modificări în starea de verticalitate a acestor arbori vă recomandăm să reveniţi punctual cu
solicitare în vederea emiterfl avizului de specialitate.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 12 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRE EXECUTIV
Si'Yiâ-ÚaĎ a POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUIM

i1BRed: T&4 ax113.Oo2018 - -

L
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4289/1627464/
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ŔOMÂN IA
l9iq2aIeIsÁoEÄt UIVZOELrJA

CĂ TRĘ
Domnul (

Str.
- preşedinte asociaţie

ap,

sector 4
proprietari

E-mafl:: . —

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1627464/23.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4259/24.05.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat (aparţinând speciei salcâm) situat
pe spaţiui verde aferent asociaţiei de proprietari din str. PIaiuI Foii nr. sector 4, după
verificarea efectuată pe teren in data de 08.06.2018 în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc din str. PIaiuI Foii nr

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 9m uscat 1 00%, acoperit pe trunchi şi Ia baza
coronamentului cu viţă de Canada

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţUlor necesare plantării de material
dendroiogic tânăr, prin grija proprietarului terenului pe care se aftă arborele, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, 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 pentruÇ3 defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, Asociaţia de proprietari are obligaţia plantărh
unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus
menţionată în perioada optimă din toamna anului 2018, conform Angajamentului de
plantare nr. 4289/1627464/11119.06.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificării în teren, 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 emitehi.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Director eKeeuhK
Simona-M rläna OPA

ĺĺlm, ‚

/ĺ-O-1O
Red: T8/4 ex.fl*06.2018 \\ 4prezentul 5511 a fost postat pe s'Ie uI PMS Lprib rnlin'it' t'JŤ'trImz,rIr.'dIprt i'rnctIIl rncFt,ĺnv'żn nrhoń Itare/avizs ri In CflÇIJ'Irn php pe daia de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
A.

Directia de Mediu
ROMAN IA
1018-201 B I sÄnBÁroo IM[ JOOEUNA

Nr. 4489/16285241 28, IUN. 2Ü
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Đkecţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
8-duĺ Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă
- D-na preşedinte asociaţie de proprietari bL 84, sc.3
Splaiui Unirii nr. 8, sector 4, E-mail: - - -

- Asociaţia de Proprietari bloc B4, sc. 3, Splaiuĺ Unirii nr. 8, sector 4

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bloc 34, scara 3, din Splaiul Unirii nr. 8, sector 4,

Q
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1628524/29.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4489/30.05.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (dud) situat pe
spaţiul verde din faţa intrării în scara 3 a blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 08.06.2018, 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 scara 3 — Iateral dreapta acces

Eliminarea primului etaj de ramuri de sub coroana propriuzisă în vederea înălţării
coronamentului ia h 2,2-2,5m, reducerea cu 1/3 a volumului întregului coronament, pentru degajare
faţadă bloc, precum şi în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile în alee, eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 40m, h 11 m situat Ia cca 4-5m de bloc
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice

Q
perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborck Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărU construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
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.

DIRECTO CUTIV
Simon ‘Wäa PA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

medktt Itarejavize arbori in consultarephn pe data
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Directia de Mediu ‘..

ROMAN IA
9182019 ľSÁOnÁTOPILI IMPPEIJNÁ

26. IUN. 2010
CĂ TRĘ

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc 17, 50. 2, 4, 6, 7, 6, Str. Tache Gheorghe nr. 13, sector 4

Referitor la adresa Asociaţiei de proprietari bloc 17, scările 2, 4, 6, 7, 8, Str. Tache Gheorghe
nr. 13, sector 4, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1629867/31.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
4589/04.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi

C\) arbori uscaţi situaţi in spaţiul verde din faţa scării 2 şi scării 4 a bI, 17 de Ia adresa sus menţionată,
după verifcarea efectuată pe teren în data de 08.06.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spatülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde taţă bloc scara 2 şi scara 4:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 9m uscat 100%
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) e 35cm, h 7m uscat 1 00%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerH de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărH de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborl(ctuscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
blocului 17, scările 2, 4, 6, 7, 8, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului
2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, in copie, 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 - 2ex. arbori uscaţi 1 00%

DirectorńůW
Simona-Mariana POPĄ

ĺkJ)i -

Ý) Întocmit Insp. Tudora BUILĂ
fled: TW4 exi4.062018 \! J' ‚%ő
prezenlul aviz a tost postat pe site-uI PME .1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

2B.IUN, 2018 CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre ştUnţă:
D-nul -‚

i. ‚ sector4

Reteritor Ia adresa domnului . -. ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr
1630048/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4648/05.062018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru interventia asupra unui arbore situat „ deasupra Iocului de

Ç)
parcare cu nr. “din Şos. Olteniţei nr. 18, bI. SD, sc, sector ‚ după verificarea efectuată pe
teren1 în data de 08.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare
şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe terítoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Arbore în alveolă parcare - Iateral dreapta bloc spre Şoseaua Olteniţei:

Reducerea cu 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea auto, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului în vederea eliminărfl riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 40m, li 9m situat în vecinătatea Iocului de parcare nr. 21
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4,
teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl autoturismelor din parcarea auto
amenajată şi a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EKECUTIV
Simona-MeŢĎ°IâpA

!ĺĐ -

ĺ •

U1 ‘‘

Red. TBM exiiQ6.2018
. J
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu .

ROMANIA
818 20181 8ÄPSÁTOQIM MPPEUNÄ

Nr. 4669116300891

2 & IUN. 2üi

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc M3, Str Târnava Mică nr.2, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 30463/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630089
din 04.062018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4669/05.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc M3 din Str. Târnava Mică nr.2, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului M3, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 08.06.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm;
Toaletare:
Spaţiul verde faţă şi Iateral stânga bloc:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl
riscului de dezrădăcinare sau desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 7m, înclinat Ia 35-40° spre carosabil
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de dezrădăcinare sau despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 8m, înclinat Ia 30° spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminării

riscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramuhlor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora Ia:

- 2 ex. Fyrus sativa (păr) e 20-3Ocm, h 3,5-8m (lex. înclinat Ia 30° spre alee şi 1
ex. dezechilibrat spre carosabil)

- 6 ex. Acer sp. (artar) O 30-35cm, h 7-1 Om înclinate Ia 10-15° spre carosabil
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre trotuar/carosabil, în vederea eliminărU riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 6 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-SOcm 3-7m, (1 ex. multitulpinal)
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) e 35cm 6m, dezechilibrat spre carosabil

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

TeI: 021.3055500
hţtp :Jlwww. pmb ro



Eliminare etaje inferioare uscate/ramuri uscate din coronament (după caz) cu
aplicarea iucrărilor de echilibrare Ia:

- 1 ex. Picea abies (molid) O 35cm, h 11 m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 4m
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 35cm 7m
Tăieri de recepare pentru
- 1 ex. Tecoma radicans (trâmbiţă) O 2Ocm, h 4m dezvoltată pe twnchiul şi

coronamentul unui cais
Aplicarea lucrărior de ancorare pentru:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 4,Sm, bitulpinal, viabil, inclinat Ia 30° spre

carosabil
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismeior din parcare.

Precizăm că proprietawl sau 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 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Menţionăm că pentru exemplarul tuia uscat 100% a fost deja emis avizul nr.
4139/1625909/14.06.2018 în baza unei solictări anterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 19 ex. arbori, 2 ex. arbuşti, 1 ex. Iiană

o

Întocmit: Insp. Tudora BUIM
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
POMANIA
IIS 2ŮIRI SÁRÄ7DWM MnęJJ.ť1

Nr. 250411613199; 4598/1629818/ LUUN. 201U

CĂTRĘ
Domnul -

r

Str.'"
E-maiI: S -

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1613199/03.04.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 2504/04.04.2018, completată cu documentaţie prin adresa înregŕstrată Ia RM.8 cu
nr 1629818/31.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4598/04.06.2018, prin care solicitaţi in
calitate de împuternicit aI ‚ „toaletarea copacilor din terenul situat în

O Bucureşti, str. ‚ sector 4" teren pe care ne comunicaţi că îI deţineţi în baza
contractului de subînchiriere nr. prelungit până Ia 31.03.2019 prin actul
adiţional nr. Ia Contractul de Locaţiune nr - - vă facem cunoscut că după
verificarea efectuată pe teren, în data de 11.04.2018, a fost 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Incintă curte str. — Iateral dreapta acces:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărfl, a eliminărfl riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 7Ocm, h 17m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h 12m, înclinat Ia 20° spre parcare — risc de

dezrădăcinare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

O echilibrării, a eliminărU riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40-45cm, h 12m ( dintr-un exemplar arbore s-a
desprins şi prăbuşit déjă o şarpantă)
Incintă curte stť. — Iatură spate:

Reducerea cu 21i a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărh, a eliminărU riscului de dezrădăcinare aI arborelui şVsau de desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Acer negundo (artar) O 35-45cm, h 12-13m, incHnate la 35-40° spre imobil
vecin/parcare auto

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea echilibrărfl,
a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta mnaintată, esenţa slabă a
Iemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fopulus canadensis (plop canadian) O 7Ocm, h 18m, bitulpinal
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentuiui de mari dimensiuni, în vederea echiiibrării,

a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

-

4JOĄ I
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- 1 ex. Morus sp. (dud) O 50cm, h 14m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau de desprindere, f rângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m, situat Ia Iimita cu gardul
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 14m
- 3 ex. Acer negundo (artar) O 35-4Ocm, h 10-12m, dezechilibrate spre imobill

vecin/parcare auto
Detrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 9Ocm, h 14m, uscat 100% - cu scorbură
deschisă Ia baza trunchiului (acces curte dreapta acces)

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 5Ocm, h 7m, uscat 100% - (acces curte
dreapta acces)

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 45cm, h 12m, tritulpinal, înclinat Ia 20° spre clădirea vecină, cu
un coronament de mari dimensiuni- prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului cu Iipsa
cilindrului central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şt 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 rânte, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite

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

Pentru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor uscaU/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obIigaia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de sQecie în perioada optimă (toamna anului
2018) pe terenul sus menţionat din str. Lânăriei nr. -‚ conform Angajamentului de plantare
nr.2504/1 613199; 4598/162981811/12.06.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 — 13 ex.
Defrişare - 3 ex. uscate/declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simon na POPA
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Directia de Mediu .

ROMANIA
l l1 201 Q SÄPDÄTORIM IMPPEUNÁ

13.IUN. 2018

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriflor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Cimitkul BeIIu - Şerban Vodă, Caĺea Serban Vodă nr. 249, sector 4
- D-nul Str. ‚ sector E-maiI: - - -

Referitor Ia adresa domnul& înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1628151 din
25.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4384/29.05.2018, prin care solicită emiterea

D avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin bioloaic, situat în
Cimitirul BeIIu, în imediata vecinătate a monumentului funerar al familiei - . Jin Fig.
arbore care prezintă pericol de prăbuşire peste monumentele funerare din jur1 după
verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Tilia sp. (teD) O 6Ocm, h 13m, situat în imediata apropiere a monumentului
funerar — prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului cu început de putrezire a cilindrului
central, scorbură deschisă Ia inserţia şarpantelor şi fisură între şarpante - prezintă risc de
desprindere şi prăbuşire peste monumentele funerare din jur

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spathlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru
defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in
funcţie de specie, în Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea
ACCU, în perioada optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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 şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii având în vedere că Cimitirul BeIIu —Şerban Vodă se află pe
Iista Monumentelor Istorice.

Defrişare: 1 ex. aflat în dechn biologic avansat

DIRECTOR E - TW
Simona-Ma p#a PO1'ÄN\
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ‘ .‘..

ROMANIA
lOl8 2Q1 ISÁPEÂTCPIM KĄPPEIJNÁ

26.IUM. 2QB
CĂ TRĘ

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
8-duí Metalurgŕei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Domnul sector 4
E-mafl:
- Asociaţia de Proprietari bloc 6, Str. Intr. Tg. Frumos nr. 9-11, sector 4

Referitor Ia adresa domnului Fnregistrată Ia P.M.B cu nr. 1628532 /29.05.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4488/30.05.2018, prin care sesizează existenţa unui arbore „ care stă să cadă',

Q situat în spaţiul verde aferent blocului 6, scara A din Intr. Tg. Frumos nr. 9-11, sector 4, după verificarea
efectuată pe teren, in data de 08.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţblor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara B Iateral stânga acces:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărh, a eliminărh riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 40cm, h 1 2m, înclinat Ia 30° alee acces scară bloc —

risc de dezrădăcinare
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 14m, inclinat Ia 25° spre blocul vecin
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora

Q (cu excepţia eliminărb ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria
Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţHlor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia avizierul
blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOPĽEXEGţITIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu
ROMANIA
lÇIR fll ISÄBĂTOnLMIMPPEUNÁ

13 IUN. 2018

CĂ TRE,
Primâria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et 1, sector 4

Spre ştüiă:
- Doamna ! Şos.. ‚ sector 4
- Asociaţia de Proprietari bloc 1, Şos. Berceni nr. 5, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată ia P.M.B cu nr. 1629524 din
31.05.2016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4590/04.06.2016, prin care solicită emiterea
avizutui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În spaţiul verde din spatele
blocuiui, în dreptul apadamentuiui din Şos. Berceni nr. 5, bI. 1, scara 2, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 08.06.2018, a fost inventariat următorul material dendroiogic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intraviianul Iocalităţiior, cu modificările şi compietările ulterioare şi
H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc scara 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora Ia:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm h 8-13m, înclinate Ia 10-15° parcare/carosabil
Reducerea cu 1/2 a volumuiui coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) @ SScm h 8m, încünat la 1O-15° parcare- început de
scorbură Ia baza trunchiului

Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea care afectează faţada blocului în vederea
eliminărfl riscului de producer pagubelor materialtprin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare spre stradă a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-2Ocm, h 5m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 3Ocm, h 9m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform ad.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47 cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de
proprietari, prin grija administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii - Primăria
Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor dín parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 7 ex.

1. k'

Tudora BUILĂ

o

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simp&aina POPA

tŕ
ţjp

\\\ Ę7

O

!ntocmît: Insp.

Red: T8ĺ4 ex/14.062018
prezentul aviz a rost postat pe site-uI PMB
http Pwwwpmh rn/irisUtutii/primsr&dimctiikirectia mediuĺavize arbori n cnnsultar&avize arboń in consulţare.yhn pe data de

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

Tet: 021.305.55.00 int. 4016
http ://www.pmb. rn



• rř..

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Directia de Mediu ‘ e

ROMANIA
l SÁPBĂTCRIIA MPEUNÁ

ia. iün. 2Ü1ş

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetaĺurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eL 1, sector4

Spre ştiinţă:
- Domnul! ‚ E-mafl:
- Asociaţia de Proprietari Str. C-tin Răduíescu Motru nr. 23, bI. 35, scara 1, sector 4

Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630057 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 4654/05.06.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbodlor situaţi în spaţiul verde aferent
blocului din str. C-tin Rădulescu Motw nr. 23, sector 4, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 08.062018, a fost 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 ulteńoare 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 scara 1 şi Iateral stânga:

Reducerea cu 1/3 a înălţimii coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de
desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere
vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45-5Ocm, h 17-18m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 4Ocm, h 7-Bm, dezechilibrat spre alee
- 1 ex. Aeleagnus sp. (sălcioară) O 2Ocm, h 5m, înclinat 25° spre alee
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5-2m (după caz) din

Iungimea ramurilor orientate spre alee, in vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-4Ocm, h 4-7m
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 15-35cm, h 6m

Spaţiul verde faţă bloc scara 2 şi Iateral dreapta:
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărU, a eliminărU riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Frunus sp. (corcoduş) O 4Scm, h Bm, bitulpinal de Ia h 0,5m, dezechilibrat
spre parcarea auto — prezintă fisură pe Iungimea uneia dintre tulpini

Nr. 465411630057/
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Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau de desprindere frângere
şi prăbuşire a ramuriIor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate ia:

- 1 ex. Prunus cerasus (vişin) O 35cm, h 7m, dezechilibrat spre parcarea auto
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre alee, în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia;

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 5-Bm
Eliminarea ramuriior uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Maius sp. (măr) O 25cm, h 4m, dezechilibrat spre parcarea auto

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/3 a înălţimii/voiumului (după caz) coronamenteior, în vederea

eliminării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile ‚având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei, înălţimea
considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Populus pyramidalis (piop piramidal) O 35-5Ocm, h 14-17m — pericol de
desprindere ramuri peste autoturismele din parcarea auto

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 7m, înclinat Ia 25° spre parcarea auto
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eiiminării

dscului de dezrădăcinare ai arboreiui şi/sau de desphndere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabiIe şi eliminarea ramuriior uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 2Ocm, h 5m, înclinat Ia 15° spre parcarea auto
Degajare faţadă bloc (după caz), eliminarea tulpinilor înclinate Ia 35-406Qa

exemplareie multitulpinale) care afectează faţada, a celor cu risc de prăbuşire datorită
gradului mare de înclinare, reducerea cu cca. 1,5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre
parcarea auto, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eflminarea ramurilor uscate Ia:

- 14 ex. Prunus sp. (corcoduş) 015-25cm, h5-6m - se vor individualiza
co ron am entele

- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) O-25cm, h 9m
Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Salix tortosa (salcie) O 2Qcm, h 3,5m, uscat 1 00%
SpaţiuI verde spate bloc:

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 20cm, h 215m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenuiui pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordui
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor 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 spaWlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echiľbrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Bd. Regina Erisabeta nr. 47, cod paştal 050013. sector 5, Bucureşti, România
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Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărflor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 2ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 33 ex. arbori
Defrişare —2 ex. arbori uscaţi 100%

Întocmit Insp. Tudora BUIM

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: T8/4ex./1406.2018 ‘
prezentut aviz a fost postat pe site-uI PMB
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16.IUN. 2010
CA TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-na Str. bL sa et. ap, sector 4
Asociaţia de proprietari bloc 55, sc. 2, Str. Baladei nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630059 din
04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4655/05.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (1 ex. oţetar) situat în zona parcării de reşedinţă
din spatele blocului, Iângă Punctul Trafo din str. Baladei nr. 1, bl.55, sc. 2, sector 4, după verificarea
efectuată pe teren, in data de 08.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spate bloc — peste alee în vecinătate Punct Trafo:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea degajării faţadei clădirii din
imediata vecinătate, a &iminării riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40m, h lOm, inclinat Ia 10 spre parcarea auto- risc de
desprindere şi prăbuşire ramuri în parcarea auto

Lucrările de tcaletare avizate, se vor 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 arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a azonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

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

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.

Nr. 4655/1630059/

Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR
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2 B. IUN. 2010
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 1, sa 1+2, str. Luică nr. 9, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30824/23.05.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630061 din
04.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4656/05.06.2018 prin care ne transmiteţi cererea

j2 Asociaţiei de proprietari bloc 1, din str. Luică nr. 9, sector 4, prin care solicită emiterea
LY avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent

blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de
08.06.2018, a fost inventariat următowl material dendrologic pentru care, in conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
iocalităţilor, cu modificăńle şi compietările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc şi lateral dreapta - stânga scara 1

Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamenteior de mari dimensiuni, în vederea
eiiminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu apiicarea Iucrărilor de echiflbrare şi eliminarea ramurilor uscate ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 13m, înclinat Ia 15° spre parcarea auto
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 13m, cu început de scorbură Ia baza trunchiului
- 3 ex. Acer negundo (artar) O 30-5Ocm, h 1 4m, încflnate Ia 1 5-20° spre parcare
Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

Q
echilibrărfl, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eflminarea ramuriior uscate Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 11 Ocm, h 1 8m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule (după caz),orientate spre carosabil/parcare auto, în vederea eliminărfl riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 4 ex. Acer negundo (arţar) O 30-35cm, h 9m
- 1 ex. Pyrus sativa (păr) O 3Ocm, h 12m

Eliminare etaje inferioare uscate din coronament Ia:
- i ex. Pinus nigra (pin) O 4Ocm, h 11 m

Spaţiul verde faţă bloc şi lateral dreapta - stânga scara 2
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, Ii 13m, dezechilibrat spre bloc
- 2 ex. Acer negundo (artar) O 45-SOcm, h 12-13m, înciinate Ia 15° spre

carosabil/parcarea auto
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 12-13m, înclinate Ia 15- 20° spre parcarea

auto

Nr. 4656116300611
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- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45m, h 13m, dezechilibrat spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a înălţimh coronamentului, în vederea eliminădi ńscului de

dezrădăcinare aI arborelui şVsau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 7Qcm, h 22m
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea

auto/carosabil în vederea eliminării riscului de desphndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate ia:

- 3 ex. Salix sp. (salcie) o 20-2Scm, h 4-5m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 40m, h 12m
- 2 ex. Acer negundo (artar) O 35cm, h 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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau 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, 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 obUgaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, În copie,
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 24 ex.

DIRECTOR EXECUTIV QSimona-Mariana POPA
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1ÍUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 36, scara 2, str. C-tin Rădulescu Motru nr. 21, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30823/23.05.20181 înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630063
din 04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4657/05.06.2018 prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bloc 36, scara 2, din str. C-tin Rădulescu Motru nr, 21,
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 36, scara 2, de Ia adresa sus menţionată,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 08.06.2018, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2 şi Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-4Ocm, h 7-12m, (lex. multitulpinal şi lex.
bitulpinal)

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule,orientate spre alee/parcare auto, în vederea eliminărfl riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 45cm, h 12m
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 30-35cm, h 6-7m
- 3 ex. Prunus cerasus (vişin) O 2Ocm, h 4m

Spaţiul verde spate bloc scara 2
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m, dezechilibrat spre carosabil
Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule,orientate spre parcarea auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35cm, h 13m

Nr. 4657/1630063!
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Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbodlor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibruI biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectowiui 4,
teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deieńorării construcţiiior din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarui sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a 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 după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
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 — 1O ex.

.zS. UN. ŻOtB
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2 & IUN. 2010

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc BIZ str. Almaşul Mic nr. 15, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30408/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630066

r din 04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4659/05.06.2018 prin care ne transmiteţi spre\J soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc B1 2 din str. Almaşul Mic nr. 15, sector 4
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului B12, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 08.06.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2 (pe str. Almaşul Mic):

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 10-14m ( lex. cu h 10 m este înclinat Ia
20° spre carosabil)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 35-4Scm, h 15m — cu degajare faţadă bloc
C0 - 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) 6Ocm, h 17 m

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) 4Ocm, h 10 m (2 ex. afectate pe trunchi, dezechilibrate spre
carosabil şi 1 ex, este situat în alveolă parcarem)

Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule
orientate spre carosabil, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, Ii 6m
Spaţiul verde faţă bloc scara 3+4 (pe str. Moldovenü:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h 9m, înclinat 30° spre carosabil

Nr. 4659116300661
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Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule,orientate spre carosabil/trotuar, în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Uimus sp. (ulm) e 20-3Ocm, h 5-13m
- 1 ex. Malus sp. (măr) O 35cm, h 7m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 9m

Spaţíul verde spate bloc scara 1+2:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Ocm, h 15m, dezechilibrat spre alee
Spaţiul verde spate bloc scara 3+4

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărU, a eliminărfl dscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 5Ocm, h lSm dezechilibrat spre carosabil
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h lSm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţhlor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 emitedi. oD
Toaletare — 19 ex.

DIRECTOR EXECUTJV
Simona-Mariana POPA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietari bloc A8, Str. Izvorul Crişului nr 15, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30467/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630091
din 04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4670/05.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc A8 din Str. Izvorul Crişului nr. 15, sector 4
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului A8, de la adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 08.06.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă şi Iateral dreapta-stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora la:

- 6 ex. Acer sp. (arţar) O 30-45m, h 9-1 6m (5 ex. înclinate la 1 5° spre alee/carosabil)

Q - 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-35cm, h 5m, (lex. bitulpinal dezechilibrat spre
carosabil şi lex. dezechilibrat spre parcarea auto)

- 1 ex. Cydonia oblonga (gutui) O 2Ocm, h 5m dezechilibrat spre carosabil
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 12m dezechilibrat spre carosabil
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 45-6Ocm, h 17-18m (1 ex. dezechilibrat spre bloc) cu degajare

faţadă bloc
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35cm, h 13m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de dezrădăcinare sau desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 13m, bitulpinal, afectat pe trunchi, înclinat Ia 10-
15° spre bloc

- 1 ex. Acer sp. (ar[ar) O 35m, h llm
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărU, a eliminării

riscului de dezrădăcinare sau desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021 .305.5500
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- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 3Ocm, h 5m, înclinat Ia 25° alee acces scară bloc
— inceput de scorbură Ia baza trunchiului

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre parcarea auto/carosabii, în vederea eliminăhí riscuiui de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea
iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramuriior uscate Ia;

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 5-7m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) O 1 5-20cm, h 5-9m
- 3 ex. Platanus acedfolia (platan) O 25-3Ocm, h 10-11 m

Spaţiul verde spate bioc:
Reducerea cu 114 a volumului coronamentelor, în vederea echiibrării, a eliminării

riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabiie şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h lOm încľnatla 15°
- 2 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 35-45cm, h 12m dezechiiibrate spre parcarea auto
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 15m cu degajare faţadă bloc
Degajare faţadă bioc în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi

prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate ia:

- 8 ex. Piatanus acerifolia (piatan) O 25-35cm, h 8-13m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 12m
- 2 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 15-3Ocm, h 6m
- 1 ex. Pwnus avium (cireş) e 2Scm, h 6m, dezechilibrat parcare auto
Eliminarea ramuri uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului ia:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h Bm
Lucrările de toaietare avizate, se vor executa conform arŁ6 pct. 6 din Anexa 1 ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (pdmavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratoruiui Iegal aI terenului pe care se afiă arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarui sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea executiei 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 obflgaţia, ca după primirea avizuiui să îi afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toale tare —44 ex.

DIRECJDR, EXECUTIV
Sim,d&i4t4rIha POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red: T8/4ex./IB.062018
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de proprietari bloc 87, Şos. Olteniţei nr 246, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30454/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1630096/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4672/05.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (ulm O 65cm, h
12m), situat în spaţiul verde din faţa bI. 87 din Şos. Olteniţei nr. 246, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren în data de 08.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2-Iateral stânga acces:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O SOcm, h 12m, uscat 100%

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerh de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţUlor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8

C7Đ din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului 87, de Ia adresa sus menţionatá, în perioada optimă
- toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Dkectoeputtv
Simona-Ąanaňa PQĘ'A

intocmit: insp. Tudora BUIM
Red: T&4 ex.11906.2018
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ş tunţă:
DomnuI sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30451/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630097 din
04.06.2016 şi Ia Directia de Mediu cu nr 4673/05.06.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea domnului .‚ prin care solicită emiterea avizului de speciaiitate pentru
intervenţia asupraa doi arboh (2 ex. salcie O 30-35cm, h 8-9m) situaţi in aliniament stradal in faţa
imobilului din str. Impăratul Traian nr. sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
08.06.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str. Impăratul Traian nr.

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, in vederea degajării reţelei electrice stradale,
a eliminării riscului de desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 35-4Ocm, h 11 m— risc de desprindere ramuri
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 spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, „cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a lucrărilor", evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiüor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor 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.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale tare —2 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simonţ,MaďaPĘPA
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc R5, Str. Străduinţei nr 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 30448/22.05.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630098
din 04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4674/05.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc R5 din Str. Străduinţei nr. 6, sector 4, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului R5 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 08.06.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc scara 1 şi Iateral stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 45-5Ocm, h 14-17m cu degajare faţadă bloc şi echilibrare
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35cm, h 14m, dezechilibrat spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumuluiuinălţimii coronamentelor, în vederea eliminării riscului

de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile ‚ având în
vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei, înălţimea considerabilă şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 50-7Ocm, h 1B-19m se vor îndepărta
şi Iianele (viţă de Canada) care acoperă trunchiurile Ia 2 dintre exemplarele de plop

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre
carosabil/parcare auto, în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 6 ex. Tilia sp. (tei) O 30-45cm, h 8-12m
Spaţiul verde faţä bloc scara 2 şi Iateral stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

Nr. 4674/1630098/
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- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 1 3m - risc de dezrădăcinare, situat în alveolă
(Iateral dreapta bloc) -

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 15m, dezechilibrat spre carosabil/parcare auto
Degajare fatadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre carosabil, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eflminarea ramurilor uscate Ia:

- 12 ex. Aesculus sp. (castan) O 40-45cm, h 13-14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G,M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuĺui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietamlui sau
administratorului legal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Toaletare — 29 ex.

o

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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Nr. 4676/1630094/
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CA TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Contro( Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
DomnuL -2 ‘ ssociaţia de proprietari bloc E3,
Aleea Terasei nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa domnuluż r --

- ľ blocului E3 din Aleea
Terasei nr. 3, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630094/04.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 4676/05.03.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului E3 de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 08.06.2018, a fost 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. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spa(iul verde spate bloc:

Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4 aI blocului, cu
1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre alee în vederea eliminărfl riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30-3Scm, h 16m
- 1 ex. Fopulus canadensis (plop canadian) O 9Ocm, h 20m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului,

vederea eliminărfl riscului de producer a pagubelor material prin desprindere, trângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo netavorabile, cu apľcarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 3Ocm, h 9m, înclinat Ia 15° spre bloc
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 25cm, h Bm
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărU riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-3Ocm, h 4-7m, înclinate Ia 15° spre bloc
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminărH riscului de

producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo netavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 11 Ocm, h 20m, acoperit cu Hedera helix
(în dreptul apartamentelor nr. 20-23)- se va elimina de pe trunchiul arborelui Hedera helix

Inlăturarea părţii superioare uscate, a Iianei Hedera helix de pe trunchiul arborelui, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor Ia:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35cm, h 10-llm (în dreptul apartamentelor nr. 20-23)
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Spaţiul verde aferent bloc vecin din spatele blocului E3 (arbori situaţi Ia cca. 1,5m
de aleea care desparte cele două spaţii verzi aferente celcr două blocuri dar care
reprezintă un real pericol pentru bI. E3 (la aceşti arbori iucrările se vor efectua cu acordul
Asociaţiei de proprietari a blocului pe aI căruî spaţiu verde se află arborü):

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 1 3m, cu scorbură pe o înăltime de SOcm şi Iipsa parţială a
cilindrului central (în dreptul scărH 2 a bI. E3)

Reducerea cu 1/3 a înălţimii coronamentului, în vederea eliminării riscului de producere
a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 6Ocm, h 20m, dezechilibrat spre bloc
vecin

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului đe
producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia la

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 12m, dezechilibrat spre blocul E3 - este afectat Ia
baza trunchiului

Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din lungimea ramuńlor pendule în vederea eliminărü riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 45cm, h 13m
Reducerea înălţimü coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4 aI blocului, în

vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia;

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 16m
- 1 ex. Quercus sp. (ste]ar) O 6Ocm, h 17m
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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de proprietari bI.
E3 şi asociaţia de proprietari pe spaţiul căruia sunt cele 6 ex. aóori din spatele blocului, prin
grija proprietarului sau administratorului legal aI terenului pe care se află arborii - Primăria
Sectorului 4, teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor 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.&G.M.B. nr 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 17 ex, din care 6 ex. situate pe spaţiui verde aI blocului vecin
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2078

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Doamna L - str. bL sa ap, sector 4
- E-mafl:
- Asociaţia de Proprietari bloc EM 5, Str. Moldoviţa nr. 8, sector 4

Q Referitor Ia adresa doamnei .. .. preşedinte aI Asociaţiei de proprietari bI. EM
5 din str. Moldoviţa nr. 8, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1630491/05.06.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr 4727/06.06.2016, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului EM5 de Ia adresa sus
menţionată1 după verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara A:

Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4 aI blocului, cu
1,5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 45-55cm, h 15-16m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului

Q de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 35-4Ocm, h 13m, înclinate Ia 20° spre carosabil — risc de
dezrădăcinare aI arborilor

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile având în vedere
vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei şi eliminarea ramurílor uscate, fără a se elimina
cele tinere de Ia baza acestuia la:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 13m
Eliminarea tulpinii înclinate Ia 35° spre carosabil pentru a preveni prăbuşirea cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare pentru celelalte două tulpini şi Ieiminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 6m, tritulpinal

Spaţiul verde faţă bIoc scara B:
Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4 aI blocului, cu

1 ‚5-2m din lungimea ramurilor orientate spre carosabil în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza ao

- 6 ex. Tilia sp. (tei) O 30-SOcm, h 15-16m
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Spaţiul verde faţă bioc scara C:
Reducerea înăiţimfl coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajuiui 4 aI biocului, cu

1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de ia baza acestora Ia:

- 7 ex. Tilia sp. (tei) O 40-6Ocm, h 15-1 6m
SpaţiuI verde faţă bloc scara D:

Reducerea cu 1/2 a volumuiui coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile având în vedere
vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnuiui speciei şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina
cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O lOOcm, h lBm, dezechilibrat spre
carosabil — risc de dezrădăcinare

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, Ii 15m, dezechilibrat spre carosabil — cu început de
scorbură Ia baza trunchiului

Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4 aI blocului, cu
1 ‚5-2m din iungimea ramurilor orientate spre parcare/carosabil în vederea eľminărfl riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se eflmina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 30-SScm, h 13-16m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentuiui, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile având în vedere
vârsta înaintată, esenţa slabă a iemnului speciei şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina
cele tinere de Ia baza acestuia ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O lOOcm, h 19m
Reducerea cu cca. 1-1 5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto/carosabii, în vederea eľminării riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 3Ocm, h 12m
Spaţiul verde faţă bloc scara E:

Reducerea înălţimii coronamenteior până Ia nivelul superior aI etajului 4 ai blocului, cu 1-
1,5m din iungimea ramurilor orientate spre parcare/carosabil în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile şi eiiminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 30-45cm, h 1O-15m
Degajare faţadă bloc, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate

din coronament Ia:
- 2 ex. Quercus sp. (stejar) O 30-35cm, h 13m

SpaţiuI verde faţă bloc scara F:
Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia niveiul superior aI etajului 4 aI blocului, cu 1-

1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcare/carosabil în vederea eliminărfl riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 13-15m
Spaţiul verde spate bloc scările A, 8, C:

Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4 ai blocului, cu 1-
1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre Ioc de joacă pentru copü/părculeţ, în vederea
eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de ia baza acestora Ia:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 30-45cm, h 13m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Scm, h 9-1 6m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

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

Tet: 021.305.55.00 inţ. 4016
http:i/www.pmb.m UKAS

isooiw IĄOO' 001



- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-lOOcm, h 16-lBm, (3 ex. înclinate Ia
1 5-20°)

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. TiIia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m, înclinat 200 din coronament spre bloc — scara C
Spaţiul verde spate bloc scara E:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminărU riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, tără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- l ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35cm, h 15m — cu degajare faţadă bloc
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Malus sp. (măr) O 35cm, h 7m înclinat 25-30° spre parcare
Spaţiul verde spate bloc scara F:

Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4 aI blocului, cu
1,5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea eliminărU riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eIiminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 16m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminării riscului

de desprindere1 frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h lOm, înclinat Ia 25° spre carosabil
Eliminare etaje inferioare uscate din coronament Ia:
- 2 ex. Pinus sp. (pin) O 30-35cm, h 11 m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea auto,

în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate la:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h Sm
- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 12m
Arbori situaţi în spatele blocului — peste alee pe spaţiul verde aI blocului vecin,

arbori care afectează însă faţada şi terasa blocului EM 5 (Ia aceşti arbori Iucrărfle se vor
efectua cu acordul Asociaţiei de proprietari a blocului pe aI cărui spaţiu verde se află
arborii):

Reducerea înălţimh coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4 aI blocului, cu
degajare faţadă bloc, in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 12 ex. Tilia sp. (tei) O 40-6Ocm, h 16-lSm, dezechilibrate spe blocul EMS
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminărü

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 60-SOcm, h 18-19m cu degajare faţadă
bloc
Arbori situaţi în zona locului de joacă pentru copii (spate scara B):

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h Ym, situa înclinat Ia 25° spe loc de
joacă
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-45cm, h 1O-12m înclinate Ia 25 spre
Ioc de joacă/parcare auto

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărU, a eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O BOcm, h 14m, dezechilibrat spe Ioc de
joacă pentru copii, cu început de scorbură Ia baza trunchiului

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de proprietari bI.
EM5 şi asociaţia de proprietari pe spaţiul căruia sunt cele 16 ex. arbori din spatele blocului, prin
grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria
Sectorului 4, teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in 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 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 — 87 ex, din care 16 ex. situate pe spaţiul verde aJ blocului vecin

DIRECTOR EXECUTIV
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ROMANIA
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10.ÍUN. 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

DirecVa Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 20, Aleea Trestiana nr. 4, sector 4
Reprezentant:

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bloc 20 din str. Trestiana nr. 4, sector 4,
înregistrată Ia P.M.B cu nr 1631236/06.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
4801/07.06.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor sítuaű în spaţiul verde aferent biocului de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, a fost inventariat urmätorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanui Iocaiităţilor, 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 scara A şi 8 şi Iateral dreapta-stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a voiumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eflminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se eflmina cele
tinere de ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 13m cu degajare faţadă bloc (2 ex.
dezechilibrate spre parcarea auto)

- 1 ex. Aiianthus sp. (fals oţetar) O 45cm, h 15m
Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare al arborelui şilsau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 25cm, h 6m, înclinat Ia 25° spre carosabii/parcare
auto

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desphndere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Saflx sp. (saicie) O 45cm, h 7m, înclinat Ia 30° spre bloc
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5-2m (după caz), din

Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea eliminării ńscului de
despdndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

4 ex. Gieditshia sp. (glădiţă) O 25-35cm, h 12m
1 ex. Morus sp. (dud) O lScm, h 5m

Nr 480111631236/
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- 1 ex. Pyrus sativa (păr) O 3Ocm, h 6m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 3Ocm, h 9m cu degajare stâlp de iluminat pubflc
- 1 ex. Malus sp. (măr) O 25cm, h 5m
- 2 ex. Acer negundo (artar) O 2Scm, h 5m

Spaţiul verde faţă bloc zonă parcare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărílor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza
acestora Ia

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3O-35cm, h 5-7m, dezechilibrate spre parcarea auto
Reducerea cu 2/3 a volumului/Înălţimii coronamentelor, În vederea echilibrării, a

eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25-3Ocm, h 7m, înclinate spre parcarea auto, cu Iipsa
scoarţei pe trunchiuri

- 1 ex.Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 13m cu Iipsă parţial scoarţă
petrunchi

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminăriiC—
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h Bm, bitulpinal, situat în alveolă parcare,
înclinat Ia 25° spre parcare
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţ meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 5Ocm, h 11 m, Înclinat Ia 25° spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 13m, dezechilibrate spre parcare
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Qcm, h 6m, înclinat Ia 15° spre parcare
- 1 ex Gleditshia sp. (glădiţă) e 4Ecm, h 1 6m
Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din lungimea ramurilor orientate spre

carosabil în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţU meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramuńlor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h lOm
Đefrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara A:

- 2 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 4m, uscat 100% (1 ex. faţă bloc şi lex.
spate)

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h Bm, înclinat Ia 45° spre parcare — risc
iminent de dezrădăcinare (zonă parcare auto)

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 25cm, h 9m, uscat 100% (spate bloc)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul

qq.AQĄ
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Asociaţiei de proprietari, 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:
- 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 aóorilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi fränte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerU de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 9 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

La finaflzarea Iucrăriior de piantare conf. art.9 alin.5 din 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
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 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 — 28 ex. arbori
Defrişare — 4 ex. arbori uscaţilOO%/decĺin biologic avansat
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\S/ Direcţia de Mediu
ROMANIA
1918 2015 sĂpBÁTtniM iMPOEUNÂ

Nr. 4802/1631050; 4922116320971 IUL

CĂ TRE,
Domnul

B-dul ‚ sector 4
E-mail:;

D-na -

B-dul' sector4
E-mafl:

Referitor Ia adreseie dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1631050/06.06.2018;
1632097/08.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4802/07.06.2018; 4922/11.06.2018 prin
care solicitaţi .defriarea unei plante crescute în curtea părăsită° din vecinătatea imobilului
dvs. din B-dul Dimitrie Cantemir nr. sector 4, Ia verificarea efectuată pe teren in data
de 15.06.2018, s-au constatat următoarele:

- existenţa unei Iiane aparţinând speciei Tecoma (trâmbiţă) dezvoltată pe toată
înălţimea clădirii (invadează peretele din partea dreaptă a clădirii de Ia nr. 1

- Iiana are rădăcinile dezvoltate în curtea imobilului părăsit din partea dreaptă a
imobilului nr. ‚ fără număr cadastral, aI cărui proprietar nu se cunoate

Faţă de cele constatate, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

- Tăieri de recepare pentru exemplarul Tecoma (trâmbiţă) prin îndepărtarea întregii
părţi a Iianei care afectează vizibil faţada clădirfl de Ia nr.

Lucrările de de recepare avizate, se vor executa în perioada de repaus vegetativ a
Iianei (primavara-toamna) prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe
care se afiă aceasta, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărçţ
construcţUlor din jur.

Având în vedere că nu se cunoate proprietarul terenului pe care se află Iiana, pentru
a sista pagubele materiale aduse proprietarilor imobilului nr. conform Codului Civil art
612-613, proprietarui/proprietarii imobilului afectat are/au dreptul să aplice Iucrările de
recepare Ia exemplarul/exemplarele de Iiane care afectează vizibil acestuia.

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

DJRECTĘËXĘCVTIV
Simonâr:Ma21flOPA

-; Întocmit Insp. Tuora BUIŁĂ

fled: TBIS exJ2B.062018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB -
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
l BIs 201 B SAIaaÂTOPIM iMcEuNA

ÜE IUL, 2fl—--——-

CĂ TRE,
Parohia „Buna Vestire" BeIu

Preot paroh i -

Şos. . ‚ sector 4
E-maii:c -

Cimitir parohial „Buna Vestire" BeIu
Str Serg. Niţu VasUe nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B cu nr.1632558 din

O 12.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5049/13.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în incinta
Cimitirului parohial „Buna Vestire" Belu din Str. Serg. Niţu Vasile nr. 3, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 15.062018, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aleea principaiă cimitk — arbori în aliniament:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau de desprinderę,
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile peste monumentele
funerare din jur şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 15 ex. Morus sp. (dud) O 45-YOcm, h 5-lOm — prezintă scorburi pe trunchiuri

Q unele dintre exemplare au scorburi şi Ia inserţia şarpantelor — risc de prăbuire a
ramurilor

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile peste monumentele
funerare din jur şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 15 ex. Morus sp. (dud) O 50-7Ocm, h 9-11 m
Reducerea cu cca. 1-1,Sm din votumul coronamente(or în vederea eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile peste monumentele funerare din jur, cu aplicarea lucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 9 ex. Tilia sp. (tei) O 50-7Ücm, h 8m
Latura dreaptă şi Iatură spate cimitk — arbori pvecinătatea gardului de
delimitare a cimitkului şi arbori situaţi pe iocurüeq&%ct:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h llm, bituIinaL-' .\
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- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 30-35cm, h 7m
- 1 ex. Caria ovata (nuc negru) O SOcm, h 1 lm
Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste monumentele
funerare din jur şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 11 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) 045cm, hl4m, dezechilibrate spre proprietatea
vecină/monumentele funerare din jur

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste monumentele funerare din
jur şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 5 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-45cm, h 11-lSm
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamente Ia:
- 7 ex. Abies sp. (brad) O 3Ocm, h 5-llm
- 1 ex. Picea abies (moiid) O SOcm, h 7m
Reducerea cu lm din înăiţimea coronamentelor şi din Iungimea ramurilor

pendule (unde este cazul) în vederea echilibrării şi prevenirii dezrădăcinării în
special în perioada de iarnă Ia:

- 25 ex. Thuja sp. (tuia) O 15-2Ocm, h 5m
Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Aleea principală cimitk — arbori în aliniament:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 40-5Ocm, h 5m — prezintă scorburi deschise Ia baza
trunchiurilor şi Iipsa cilindrului central — risc iminent de dezrădăcinare (1 ex. înclinat
Ia 25° spre monumentele funerare din jur)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 45-SOcm, h 4-5m, uscate 85-100%
Igienizare zonă:

- elirninarea vegetaţiei spontane cu ® ł-3cm situată pe mormintele neîntreţinute
şi a Iăstarilor lacorni de Ia baza trunchiurilor arborilor din aliniamentul aleii principale

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor /monumentelor funerare 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, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă
a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei
de execuţie a 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.
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Pentru refacerea fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului prin
defrişarea arborilor avizaţi, în compensarea acestora, conform H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în
perioada optimă (toamna anului 2018 - primăvara anului 2019) în incinta cimitirului
după cum urmează : 6 ex. în aliniament pe aleea principală a cimitirului i alte 2Q ex.
pe Iaturile cimitirului sau dacă spaţiul nu permite i în curtea Parohiei Buna Vestire
BeIIu din os. Giurgiului nr. 29A, sector 4

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia Ht.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 emiterii.
Toaletare —67 ex. arbori÷ 25 ex. arbuşti
Defrişare — 6 ex. arbori (4 ex.în decĺin biologic avansat şi 2 ex. uscate 100%)

o

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-MşrşPOPA
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
lI8 2018 SAPSĂmOIM iMPPEUNÁ

85. IUL. iUiú

CĂ TRĘ
Doamna j

Str.: ‚ sector 4

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1632986/13.06.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 5101/13.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a 4 exemplare de arbori (3 ex.nuci i 1 ex. castan) situate pe proprietatea
dvs. din str. nr. contorm Contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.
1 - după cum reiese din solicitare, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de
21 .06.201 8, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărU riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-45cm, h 9-12m, înclinate IalO-15° spre carosabil — risc de
desprindere ramuri (faţă clădire

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 8Ocm, h 16m cu un coronament de mari dimensiuni
(lateral dreapta imobil pe Iinia gardului dinspre imobilul

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ta
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 (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anutui), prin grija proprietarului legal aI terenului
pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor de pe carosabii.

Precizăm că proprietarul 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 apticându-se sancţiuni conform art.
6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru defriarea exemplarului nuc uscat 100% vă rugăm să vă adresaţi Direcţiei pentru
Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10,
sector 4, telefon 021- 31 38023, 021- 3142866.

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

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
gln-2rnn %APETOrnM IMDPEUNÄ

Đ&IUL 2Ü

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Scoala Gimnazială nr. 308, Str. Râuĺ Soimului nr. 8, sector 4
Grădiniţa nr. 167, Str. Izvoruĺ OItuIui nr 3

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34255/08.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633562/14.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5145/15.06.2018, prin care solicitaţi ca urmare a sesizării coIii
Gimnaziale nr. 308, din str. RâuI Soimului nr. 8, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea celor două unităţi de învăţământ componente, respectiv
coaIa (cu sediul în str. RâuI oimuIui nr. 8) i Grădiniţa nr. 167 (cu sediul în str. Izvorul Oltului nr.
3), după veriticarea efectuată pe teren, in data de 21.06.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţitor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.c.c.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
coaIa Gimnazială nr. 308, Str. RâuI oimuIui nr. 8, sector 4

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl riscului de
dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h lOm, înclinat Ia 15' spre carosabil
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 25cm, h 5m,usor afectat Ia baza trunchiului
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 3Ocm, h lOm
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre trotuar /carosabil/faţadă

clădire, in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 4 ex. Catalpa sp. (catalpa) 035-4Ocm, h 7-9m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) O 25cm, h 6m
- 1 ex. Prunus persica (piersic) e 25cm, h 7m care afectează faţada clădirii vecine
Ehminarea ramuri uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor Ia:
- 3 ex. Quercus sp. (stejar) e 30-4Ocm, h 10-11 m

Grädin%a nr. 167 Str. Izvorul Oltului nr. 3:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminării riscului

de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35-4Ocm, h 9-17m,(1 ex. cu scoarţa afectată Ia h lm i 4 ex.
dezechilibrate spre clădire)

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 6m
- 20 ex. Acer sp. (artar) e 50-6Ocm, h 13-18m - coronamente de mari dimensiuni (16 ex.

situate Ia Iimita cu gardul)

-ŁtQĄ
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- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35cm, h 13m, situat Ia limita cu gardul
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 50-6Ocm, h 14-15m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuini, în vederea echilibrărü, a

eliminărb risculuí de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
la condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- 1 ex.Juglans sp. (nuc) O 5Ocm, h 14m cu început de scorbură pe trunchi
Degajare faţadă clădire, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare spre Ioc de joacă (unde este

cazul), reducerea cu 1,5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil Ia:
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 11 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcodus) e 25cm, h 6m, multitulpinale
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 9m
Eliminarea ramuri uscate cu aplícarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor la:
- 3 ex. Prunus domestica (prun) e 30-35cm, h 9m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 35cm, h 5m
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamente Ia:
- 6 ex. Abies sp. (brad) O 25-3Ocm, h 7-9m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Grădinita nr. 167, Str. Izvorul OituIui nr 3:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) ) e 35cm, h 8m cu scorbură deschisă Ia inserţia arpantelor
respeciv Ia baza trunchiului

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, 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 fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

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

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defriarea arborelui în declin biologic sus
menţionat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent unităţii de
invăţămânUgrădiniţei.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărH 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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 12 ex. — .Şcoala nr 308 + 46 ex.Grădiniţa nr 167
Defrişare — 1 ex în declin biologic avansat

DIRECTd*EXÉCUTIV
SimoóĽMariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICiPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
191t201S SAPEMOPtLI ěPEWJA

Nr. 5154/1633609/

-

CA TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-dul Metalurgieŕ nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-na bd. i nr. ‚ bĺ.I sc. eL ap.' sector4
Asociaţia de proprietari bL R8, sc. B, B-dul Alexandru Obregia nr. 40, sector

Referitor Ia adresa dvs cu nr. 32918/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633609/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5154/15.06.2018, prin care ne transmiteti spre
soluţionare cererea doamnei - ‚ în vederea emiterii avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în faţa sc. B a blocului P8 din hd. Alexandru Obregia
nr.40, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, in data de 21.06.2018, 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
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Parcare lateral dreapta sc B — arbore in alveolă:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului în vederea echilibrării, a eiiminării riscuiui de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile i eHminarea ramurflor uscate )a:

- 1 ex. Catalpa O 35cm, h Qm, înclinat 25 % spre parcare, situat in alveolă parcare in dreptul
Iocului nr. 13

Lucrările de toaietare avizate, se vor 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 Municipiuiui Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţülor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcarea auto.

Precizăm că proprietarul sau administratorui Iegal 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, 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 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.
Toale tare — 1 ex.

ĐIREŢO E*ECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ..

ROMANIA
19182016 I SAPEÄŢCPLM jMOO EUNÂ

Ü&JUL 2ÜÜ

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Qospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control SpaVi Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc A4, str Straduinţei nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33454/05.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633498 din
14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5161/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre so!uţionare
cererea Asociaţiei de proprietari bI.A4 de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore uscat 100% (1 ex. Acer-arţar O 25 cm, h 6m), situat în spaţiui verde spate bI. A4 din str.
Straduinţei nr. 3, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.2016, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul tocalităţilor, cu modificările şi competăriIe utterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 avizăm
Defrişare cu eflragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25cm, h 6m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendroiogic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăritor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului A4 de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificărü în teren, 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 Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Direótó? kecutiv
Simdnů-Mariáha POPA
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\ZUJ Direcţia de Medíu
ROMANIA
IYIS-301S $ÁPSÂWÇZIIA 1MÇPEUNÂ

Nr. 5165/1633521/ Đ & IUL 2

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodârire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de pronrietari bloc 832, str Husi nr. 6, ap. 7, sector 4
emaU:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32876/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1633521/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5165/15.06.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex. salcâm O 25cm, h
9m), situat în spaţiul verde din faţa blocului, B32,între sc. 1-2, din str. Husi nr.6, sector 4, conform
foto anexat, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 832, între scara 1 -2:

- 1 ex.Rrobinia sp. (salcâm) O 25cm, h 9 m uscat 100%.
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărH unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului 832 de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie, la
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

DirectcĘ\ rcutiv
Simoqa*ariana POęA

Red:BW4ex126052018
prezentul aviz a fost postaf pe si!e-uI PMB .5%_ ()
h':'wn, ornb c .nst;tutii'primarialdirectiľdrecfia mediu'avţje to cr,i'iareIavize arbon in consuItareoio ‚ pe data de
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Direcţia de Mediu

ROMANIA
‚gl.-zaI I ÇAPBATCO'M I,JPDEUNA

Nr.5169/1633548/ Üô.jU 2D

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Đkecţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Liceul Tehnologic „Dacia' str. Cap, Grigore Marin nr. 42-44, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34149/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633548/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5169/15.06.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a sesizării Liceului Tehnologic „Dacia" din str. Cap, Grigore Marin nr. 42-44, sector
4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
unităţii de învăţământ, după verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaVuI verde faţă clădire i iateral dreapta - stânga:

Degajare faţadă clădire, reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile precum şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- 21 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30- 4Ocm, h 13-17m, dezechilibrate spre carosabil
- 1 Aesculus sp. (castan) O 45cm, h 14m înclinat IalO° spre clădire
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 14m înclinat IalO° spre carosabil
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-25cm, h 9-13m (1 ex. tritulpinal)
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre alee, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate la:

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 5-7m
Eliminare etaje inferioare uscate din coronamente la:
- 3 ex. Abies sp. (brad) O 30-35cm, h 10-12m
- 2 ex. Pinus sp. (pin) O 30-35cm, h 8m

Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde faţă clădire:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 3Ocm, h 8m, ănclinatla 15° spre carosabil uscat 85%
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 3Ocm, h lOm, uscat 85%
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 25cm, li 5m uscat 80%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, evacuându

Bd. flegina Elisabda nr 47, cod poşlal O5l3, sector 5, Bucureşti, Romänia 1'
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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 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarul sau administratowl 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor i arbustului, uscaţi,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex.
arboň tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie si a unui ex. arbust cu balot de pământ în perioada optimă (toamna anului
2018) pe spaţiul verde aferent unităţii de învăţământ.

La řinalizarea Iucrărilor de plantare conř. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.8. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.MB. în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 33 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori .şi lex. arbust uscaţi 80-85%

DIRECTQR EXECUTIV
SimoújMiriana POPA

!ntocmit Insp. Tudora BUILĂ

U3.lUL2'
fled: T814 ex.,27Q6.201$
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
flls-Zflle SÁtBAToPţM iMOflEUNÁ

‘UL 2Ü

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Dkeca Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34151/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633691/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5174/15.06.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 7 arbori uscaţi 90%-100%, situaţi in curtea
coIii Gimnaziale nr.190 din str. Niţu Vasile nr.16, sector 4, conform foto anexat, 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 Bucureşti1 avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Latura spre str. Secuilor $ zona teren ului de sport:

- 4 ex. Ulmus sp. (ulm) 0 16-35 cm, h 6-11 m uscate 90-1 00%
- 1 ex. Populus sp. (plop) 030 cm, h 10 m uscat 100%

Latura spre str. ScoruuIui:
- 1 ex. Picea sp. (molid) 020 cm, h 7 m, uscat 100%

Latura spre str. Secuilor nr. 1Ş, bL20:
- 1 ex. catalpa 020 cm, h 8 m, uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantădi a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ 0
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent
coIii Gimnaziale nr.190 de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare cont. art.9 aUn.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării in teren, 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 — 7 ex. arbori uscaţi 90%-1 00%.

Director yecyjfv
Simona-ţpfáŕĺuiafOPĄ

Întocmit Insp.
TudorJILĂ/27o62o18

Red; 81.14 exflB.052018 (
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rti PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •il f
\ Direcţia de Mediu

ROMANIA
l9,O-2OIBłSAPBÁIOfl,M IMpPEUNA

Nr. 5146116335671
131 2(ł

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

DirecVa Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- DI

Str.J bLż f, sc. ap, sector 4
- Asociaţia de proprietari bI E1 1, str. Aliorului nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34203/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633567/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5146/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului ‚ de emitere a avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent blocului E1 1
din str. Aliorului, nr.1, sector 4, după verificarea efectuată peteren, în data de 21 .06.2018,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţUlor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Parcare faţă bloc între Iocurue

- 1 ex. Acer sacharinum (arţar) O 45cm, h lOm, înclinat 15° spre carosabil - prezintă
scorbură deschisă cu Iipsa cilindrului central, radacini de suprafată secţionate (risc iminent
de prăbuire).

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărü construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, astfel 1 ex. în alveola rămasă liberă
după extragerea rădăcinilor i alte 5 ex, în spaţiul verde aferent blocului E1 1, de Ia adresa
sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5l 3, soctor 5, Bucureşti, Romănia ./
TeI: 021.305.55.00
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La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B., ín vederea
verificărU în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să il afişeze, În copie,

Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Defrişare - lex. arbore în declin biologic avansat.

Director executiv
Simona-Mariana POPA

!ntocmit Insp. Tudora BUILĂ/29.o62ola

G

I 1, IUL. 2$

Red: 8116 ex1. 062018
prezentul aviz a fosl postat pe site-uI PMB
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Primăria Sectoruîui 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, secior 5, Bucureşti, Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\S/ Direcţia de Mediu
ROMANIA
lIB-2Ol8 IbhSÁflQIM WPPEUNÁ

Nr. 51481633591/ 13. IUL 2'
CĂ TRĘ

Spre Ştünţă:
Dna.
Str. .“ :. ‚ sector4
Asociaţia de proprietari M E11, Str Turnu Magurele nr. 19, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 34263/08.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633591/14.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr.5148/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea doamnei

de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a trei arbori situaţi in
spaţiul verde din spatele blocului 51, str. Turnu Magurele nr.19, sector 4, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 21.06.2018, 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:
SpaUuI verde spate bloc scara 3:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea eliminării riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia;

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 45-5Ocm, h 16-1 7m dezechilibrate usor spre carosabil (1 ex, prezintă început de
scorbură Ia h 4m) -

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 la H.&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 (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi trânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu
acordul Asociaţiei de proprietań, prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal aI terenului pe care se află
arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrăriior, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luändu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul 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 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 după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare —3 ex.

Director ęxecutiv
Simona-Múiäna POPA

-

Red: BU6 ex./2J6.2018
Intocmit: IflSP.,jçBiLN29O6.2o1s
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘lť7\..:.:.:)
Direcţia de Mediu

ROMANIA
3I i EÂBÁToiLi i,.'Eu,g

I3,IUL2:
C A T R Ę

Primăria Sectoruîui 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari Calea Vacăreti nr. 180, bl.23, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32901/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633561/14.06.2016 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5149/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de
proprietari de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţa asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din
taţa blocului 23, scara 1, din Calea Vacaresti nr.1S0, sector 4, Ia veriticarea efectuată pe teren, în data de
21.06.2018, a fost inventariat următorul material dendroiogic pentru care, în conlormitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiłicările 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 b!oc scara 1 i Iateral dreapta

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) o 35cm, h 13m (inclinat Ia 100 spre aleea de acces spre scara 1 a
blocului) - degajare faţadă bloc, reducerea cu 1/4 din volumul coronamentului cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare i eliminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O SScm, h 6m - reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre alee acces bloc i eliminarea ramurilor uscate cu echilibrarea coronamentului;

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 25cm, h 5m - aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eiiminarea ramurilor uscate

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O SOcm, h Bm - degajare faţadă bloc cu aplicarea lucrărilor de echilibrare
spre parcare i eliminarea ramurilor uscate,

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborŕlor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu
excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primäria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a iucrărilor, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI alişeze, în copie. Ia avizierul
blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul avjz are termen de valabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 4 ex.

DiRECTOR ayEeÜTIr
Simona-Mari na POPA

// 11ď; J Întocmit lnsp. Tudora BUIMĺ29.o62o18
Red:BU5exI2S,06.2018
prezentul aviz a ĺost poslat pe site-uI PMB J

Jhtţp://vĄ.pmb,roţinstitutii/primadaJdirectii/dirtia mediu/avize arbori in consultare/avíze arbori in consultarephp, pe data de

Bd. Rena EUbea nr. 47, cud poştal 050313. sedor 5. Bucureşti. Romänia 1'
TeL 02130555.00
hHpJ/www.pmb.w

IsoI . o OOl

Nr. 5149/1633561/



o
o



I
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Medíu
ROMANIA
1910 2aIsI5ApoÁItILlMpnEuNA

IUL. 2nąj

CĂ TRĘ
Primăria Sectoruiui 4

DÎrecVa Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştunţă:
Asociaţia de Proprietari bloc lII/21B, Str Lamoteti nr. 6A, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32974/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633570 din
14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5151/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 111/21 B, din Str. Lamoteti nr. 6A, sector 4
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului 111/21 B de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 21.06.2018, a fost 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 spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde fată bloc .şi iateral dreapta-stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 35cm, li 13m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35cm, h 13m, (lex. bitulpinal i 1 ex. dezechilibrat

spre parcarea auto)
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 35-5Ocm, h 9-15m 9 (lex. înclinat Ia 15° spre carosabil)
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35cm, h 12-13m, dezechilibrate spre bloc/parcare
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 13m, înclinat Ia 15 spre bloc
- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-25cm, h 9-1 1 m — pericol de desprindere ramuri în

parcarea auto
Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,Sm din Iungimea ramurilor pendule

orientate spre carosabil/parcare în vederea eliminării ńscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 25-4Ocm, h 8-13m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h 9m

Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 2Ocm, h 5m ‚ uscat 100%

Bd. Rsgina Elisabeta nr. 47, cad poştal 050013, seclar5, BucureşU, flomânia

ŢeI:021.30555.00 I
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a 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
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărfl de mateńal dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 emiterfl.
Toaletare — 18 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

Întocmit: Ínsp. Tudora BUILĂ

Red; TW4 et/04012018
prezenlul aviz a fost postat pe sife-ut PMB

“rlminaJdL,ectl,'direçt'a med;[j!avize arboh in consutfare/aviz arbon in consulfare.php . pe đata de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat 05cC13. sector 5, Bucureşti, Románia 1
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ŘOMÂNIA
‚gIsanIs SÁnBÄTDnIL, PSPPEUNÁ

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Dkeca Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari, Str. Straja nr.3, bL 62bis, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32935/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633579
din 14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5152/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI.e2bis de emitere a avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 62bis din str.
Straja nr.3, sector 4, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.201 8,a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ramurile tinere de Ia baza acestora (primul
etaj de şarpante) Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20, h 5m;
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-45cm, h 7-14m

Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcare, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25, h 5m

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 13m — dezechilibrate spre bloc
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h 12m, dezechilibrate spre bloc/parcare.

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 3 ex. Cerasus vulgare (visin) O 15-20, h 3m, uscate 100%,
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cođ poştal 050013, soctor 5, Bucure$ti, flomânia

TeI: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro
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- 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 eflminării ramurilor uscate şi fränte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţUlor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 3ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi, se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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 —9 ex. arbori
Defrişare —3 ex. arbori uscaţi 100%

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM/29.o6.2o18

J t !U[ ?

Red: BU5 exI29O6O5.2Ol8
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
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13. IUL 20ţ6

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bI. 137, Aleea Dolina nr. 8, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32931/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633600
din 14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5153/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI.137, de emitere a avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent bl.137 din Aleea Doflna nr.
8, sector 4, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.2018,a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde fata bloc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a lemnului
speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 6 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-7Ocm, h 16-lSm
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil cu

degajare faţadă bloc (dupa caz), 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 Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20-25cm, h 5-Bm
Degajare fatadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului i

eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25cm, h 8m.

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora (primul etaj de şarpante) Ia:

- 2 ex Ailanthus sp (oţetar) O 30-45cm, h 14-15m.

Bd. flegina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Ţel: 021.30555.00
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Degajare fatadă bloc (după caz), reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor
orientate spre alee/Ioc de joacă, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor i
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25, h 5-6m;
- 1 ex Robinia sp (salcâm) O 3Ocm, h 1 Om;
- 1 ex. Platanus sp. (platan) e 4Ocm, h 1 3m — dezechilibrat spre bloc
- 1 ex. Prunus domestica (prun) O 30, h 7m — bitulpinal
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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborii (primavara-toamna) pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 19 ex.

ĐIRECTOR EXECUTJV
Sirnona-Mafląia POPA
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENĄ eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Grädinita nr.224 Str Tohani nr.3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34163/08.06.2018,
1633533/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.5159/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Gradiniţei nr.224 de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiui verde aferent acesteia din str. Tohani nr.3,
sector 4, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 21.06.201 8,a fost inventariat
următorul material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior
verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde fata grădiniţă si lateral dreapta - stanga:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentuiui, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare, de frângere i prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabiie
şi eiiminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 5m înclinat din coronament ia 30°
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor vederea echiIibrărfl, a eliminărfl

riscului de frângere, dresprindere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora (primul etaj de
şarpante) ia:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35cm, h 9-1 Om — înclinate Ia 1 5-20° spre trotuar/carosabii)
Degajare faţadă clădire (după caz), reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu

aplicarea Iucrărilor de echiflbrare în vederea eliminării riscului de frângere şi prăbuşire a
ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora coronamentelor (primul etaj de şarpante) Ia:

- 11 ex. Acer sp. (artar) O 30-45cm, h 9-13m înciinaţe ia 15°-20° spre Ioc de joacă
- 1 ex. Aesculus sp (castan) O 45cm, h 13m - coronament de mari dimensiuni
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 35cm, h Bm - înclinat Ia 15° spre alee acces.
Degajare faţadă, reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre alee şI

în vederea eliminărfl riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea iucrărilor de echilibrare a coronamenului şi eliminarea ramuriior
uscate Ia:

- 1 ex. Pwnus sp. (corcodus) O 25cm, h 5m
Degajare fatadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echiflbrare spre Ioc de joacă Ia:
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 30-35cm, h 9-11 m
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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 Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe terítoriul
Municipiului Bucuregi, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibru] biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija propńetawlui sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţfllor din jur, a aparatelor de
joacă pentru copii, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toale tare —20 ex.

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona:Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Direcţia de Mediu
ROMANIA
918-2018 sÁpuk,opi,t iMPP EUÂ

13. IUL. 2

CĂ TRĘ
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-duĺMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştünţă:
AsociaVa de Proprietari bloc F9, Aleea Stupiíor nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32874/04.06.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr. 1633483 din
14.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5160/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc F9, din Aieea Stupilor nr. 3, sector 4, prin
care soflcită emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in
spaţiul verde aferent blocuiui F9, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 21.06.2018, a fost 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
SpaţiW verde faţă bloc scara 1:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echiflbrărfl, a eflminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) O 4Ocm, h 14m
- 2 ex. Morus sp. (dud) O 30-5Ocm, h 12-13m (lex. tritulpinal dezechiflnbrat spre

carosab iI)
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-3Ocm, h 7-9m, înclinat ia 15, spre carosabil
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate carosabil, în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aphcarea iucrăriior de echilibrare a coronamenteior şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 6m, dezechilibrate spre caraosabil
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 5m

Spaţiul verde faţă bloc scara 2:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 7m, înclinat Ia 25' spre carosabil
- 3 ex. Morus sp. (dud) O 20-4Ocm, h 1 1-13m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 12m încflnat ia 15' spre parcare/carosabil
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 12m înclinat Ia 15' spre

Nr. 51 60/1 633483/
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- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 20-4Ocm, h 8-llm înciinate Ia 15° spre carosabil
- 1 ex. Maius sp. (măr) O 3Ocm, h Bm înclinat ia 1& spre alee acces scară bloc
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 1 6m — cu degajare faţadă bloc
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echiflbrării, a eliminării

riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se eflmina ceie tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 4Ocm, h 6m, înclinat Ia 25 spre parcare - situat în
alveolă parcare

- 1 ex. Populus canadensis (piop canadian) e 45cm, h lBm încflnat ia 15° spre
parcare
Spaţiul verde faţă bloc scara 3:

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre carosabil,
în vederea eliminării riscului de desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamenteior şi eliminarea
ramurilor uscate la:

- 1 ex. Tifla sp. (tei) O 4Ocm, h 11 m
Eflminarea ramurilor uscate cu aplicarea iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Prunus avium (cire) O 4Ocm, h lOm
Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărU, a eflminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 16m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 5Ocm, h 1 9m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echiiibrării, a eflminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 16m înclinat Ia 15° spre carosabil
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se eflmina cele tinere de Ia baza acestuia ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h 1 3m înclinat ia 3O spre bloc vecin
Spaţiul verde spate bloc scara 2+3:

Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărfl, a eflminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50-6Ocm, h 17-18m
- 1 ex. Koeireuteria sp. (băsicoasă) O 4Ocm, h 1 6m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) e 30-4Scm, h 12-14m (1 ex. înclinat Ia 15 spre Ioc de joacă i

1 ex, cu început de scorbură ia baza)
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30-45cm, h 11-1 8m (1 ex.înclinat Ia 1 5° spre Ioc de joacă)
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabiie şi eliminarea ramuriior uscate, fără a se eflmina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 14m încflnat Ia 25° spre Ioc de joacă
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, 1, 13m înclinat Ia 25° spre ioc de joacă
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminării riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
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meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35cm, h 1O-12m înclinate Ia 25-30' spre bloc
- 1 ex. Prunus domestica (prun) O 35cm, h lOm înclinat Ia 30' spre bloc
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 10-12m

Defrişare cu extragerea rădăcinîlor:
Spaţiul verde fată bloc scara 2:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O l5cm, h 5m ‚ uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratoruiui Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, 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

Ndrmele 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, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerb de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăieritor, 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, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI 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 emiterii.
Toaletare —43 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

ĐIRECTOR EXECUTiV
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Direcţia de Mediu

ROMANIA
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Nr. 5162116335071

&HJL 2!
CATRĘ

Primă ria Sectorului 4
Direca Gospodărke Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Đ-nul ‚ .Şos. ( sr. bĺ. sc. ap, sector 4

Asociaţia de proprietari bL 2A, sc. 1, os. Olteniţei nr. 8, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33440/05.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633507/14.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5162/15.06.2018, prin care ne transmiteţi cererea d-Iui

prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (fals
oţetar) situat în alveolă, Ia Iocul de parcareint (partea Iateral dreapta spate a blocului 2A din os.
Olteniţei nr. 8, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2018, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alveolă loc parcare lateral dreapta spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de producere a
accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste
autoturismele din parcarea auto, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţeta) O 35m, h lOm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa canform 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 arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei 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 după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatariior.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECT,IŚR EXECUTIV
Simon*Mariána POPA\
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •l..;:%..;.:.:)

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191S2Ů1S çÁpBÄm,M IMPPEUNÄ

i J
Nr. 51 6411 633513!

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
I I

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc A7, Str. ízvoruĺ Criuíui nr. 11, sector 4

Referitor Ia adresa dumneavoastră nr. 33436/05.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633513/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5164/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari a blocului A7 din str. Izvorul CriuIui nr. 11,
sector 4, prin care soHcită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A7 de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2018, 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 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 i iateral stânga - dreapta:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5-2m (după caz) din
iungimea ramurilor orientate spre carosabiVtrotuar i parcare, în vederea echilibrărü, a
eliminărfl ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 8 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-25cm, h 4-6m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h llm
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 8m
Eliminarea ramurilor uscate cu echilibrarea coronamentului Ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 5m
Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentellor, în vederea echilibrărfl, a

eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O SOcm, h 17m, prezintă pericol pentru
coaIă

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 8m, înclinat Ia 25° spre carosabil
Reducerea cu 114 a volumului coronamenteíor de mari đimensiuni, ín vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, preţim
a degajării faţadei blocului la:

- 1 ex. Acersp. (artar) O 3Ocm, h 12m, prezintă început de scorbură la h t+

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 40-4Scm, h 14m, prezintă pericol pentru coaIă (‘?
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m \

-

\\O ..ń

t,-,.,JĄ ‘j.
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- 8 ex. Acersp. (artar) O 30-45cm, h 13-16m (4 ex, prezintă risc pentru coaIă)
- $ ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 11 m, încflnaţi Ia 200 spre carosabiI/coaIă
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m, înclinat Ia 15° spre carosabil

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre alee/parcare, în

vederea echiHbrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, precum i degajarea faţadei
blocului (după caz), Ia:

- 12 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-2Ocm, h 5-6m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35cm, h 13m, necesită numai Iucrări de echilibrare cu

degajare faţadă bloc
Degajarea faţadei bIocuIuii reducerea înălţimfl coronamentelor pînă la nivelul

superior aI etajului 4 aI blocului cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 3 ex. Tüia sp. (tei) O 35-4Ocm, h 15m
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 45cm, h 14m, înclinat Ia 25° spre carosabil
Reducerea cu 113 a volumului/înălţimii coronamentelor (după caz), în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, la:

- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 45cm, h 17m, prezintă pericol pentru parcare
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 6Ocm, h 1 9m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 2Ocm, h 6m, înclinat Ia 15° spre parcare
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 1 Sm
- 1 ex. Prunus persica (piersic) O 25cm, h 6m, înclinat Ia 20° spre parcare
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 35-45cm, h 11-13m, înclinate Ia 15° spre parcare
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35cm, h llm, înclinat Ia 15° spre parcare
Eliminarea ramurilor uscate cu echilibrarea coronamentului Ia:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Qcm, h 14m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 35cm, h 14m, uscat 90%
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25cm, h 5m, uscat 100%
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 1 Scm, h 5m, uscat 1 00%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, 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, 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

Bd. Regina EUşabeta nr. 47, cad paştal O5l3, seclar 5, Bucureşti. Ramánia i
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echiHbrul bioiogic ai acestora (cu excepţia eflminărU ramurilor uscate şi frânte, iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăriior, 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU a 3 ex. arbori tineri cu
baiot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametruiui în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocuiui de Ia
adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de piantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de 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.

Defrişarea arborilori uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizuiui să îI afişeze, în copie,
ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaietare —65 ex. arbori
Defrişare — 3 ex. arbori uscaţi 90-100%

Întocmit Insp. Tudora BUIM/o4.o7.2o18
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
laIa 1olasÁpnÁron,M MPPEUNÄ

Nr. 5167116335431
13, IUL 20;g

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. BRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Đ-na! ‚ Aĺeea . rw.

- bL. sa ‘ et. ap. sect. 4
Asociaţia de Proprietari bloc A 14, Aleea Izvorul CriuIui nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34199/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633543 din
14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5167/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea doamnei . .. ... ‚ din Aleea Izvorul CriuIui nr. bloc 4,
s . - - sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului A14, arbori care
afectează faţada apadamentului dänsei, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 28.06.2018, 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 modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul
superior aI etajului 4 aI blocului, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Platanus sp. (platan) O 30-35cm, h 14-15m
Spaţiul verde spate bloc scara 2:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea
echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia, precum i a, Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 50m, h 17m înclinat 150, prezintă risc de dezrădăcinare
Reducerea cu 0,5-1 m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului Ia:
- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 3Ocm, h 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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului legal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050313, sector 5, Bucureşli, România /
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tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterh.
Toaletare — 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
SimonaMäflana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1910-2018 SÁPBAIOPIM MPPEUNÄ

1.1 IUL. 1uű

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bL 3, sc. 1
Aleea Huedin nr 5, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34150/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633545/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5168/15.06.2018, prin care ne
transmiteţi cererea Asociaţiei de proprietari bI. 3, sc. 1 din Aleea Huedin nr. 5, sector
4 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui
arbore (plop) situat pe spaţiul verde din faţa blocului 3 de Ia adresa sus menţionată,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2018, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde taţă bloc — arbore în platbandă:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire

Q a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 70m, h 16m, bitulpinal,
dezechilibrat spre parcarea auto

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare
a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.
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Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obIigaa, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibiL pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Sîmona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l9tĄ-2Ol8; sÁBÄronIL4 iMPPEUNA

‘ 10Ł. 20;g

CÄ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
ServiciuJ Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgieî nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiînţă:
Asociaţia de proprietari - domnul
Aleea Someuĺ CaId nr. 2, bL 010, sector 4
E-mail:

Referitor la adresa dvs. nr. 34164/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633616/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5170/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluUonare cererea Asociaţiei de proprietari bI. D10 din Aleea SomeuI CaId nr 2,
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului D10, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2018, a fost 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 spaţiitor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaţiuJ verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 40-5Ocm, h 14-18m (lex. înclinat 20' spre bloc)
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 35cm, h 12m, dezechilibrat spre parcarea auto
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 13-14m, înclinat Ia 15' spre bloc
- 4 e. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 12m, înclinat Ia 15-20' spre parcarea auto
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 4Ocm, h 14m dezechilibrat spre bloc, cu început de

scorbură Ia h 0,7m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O SOcm, h 13m înclinat Ia 15' spre alee
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 5-7m — se vor înlătura i ramurile frânte

din coronamente
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărU, a eliminării

riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramuri!or Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia : ‚4"'

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h lOm înclinat Ia
350

.

Degajare faţadă bloc (după caz),eliminarea ramurilor uscate cu aplicéa lucŕărilor dë
echilibrare a coronamentelor la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 13m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25-3Ocm, h 7-9m
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Reducerea cu cca. 1-1 ‚Sm din Iungimea ramurilor pendule orientate spre carosabil în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate la;

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 5Ocm, h 13m
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamente Ia:
- 4 ex. Pinus sp. (pin) O 3Ocm, h 10-llm

Spaţiul verde spate bloc i Iateral stânga:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-5Ocm, h 9-14m, (4 ex. Tnclinate Ia 15-25' spre
bloc/parcare, 1 ex. bitulpinal)

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 8m incIiat Ia 150 spre carosabil
- 1 ex. Malus sp. (măr) o 4Ocm, h lOm înclinat Ia 15° spre parcare
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 17m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40-45cm, h 12-13m, înclinate Ia 20-25' spre parcarea
auto

- 2 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 8-llm înclinat Ia 15' spre carosabil
(lex.înclinat Ia 20' spre parcarea auto)

- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 30-5Ocm, h 12-16m (1 ex. în alveolă parcare afectat Ia
baza trunchiului)

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 5Ocm, h 16m, înclinat Ia 25' spre parcare
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Scm, h 8m, înclinat la 300 spre parcare
Defrişare cu extragerea râdă cinflor:
SpauI verde Iateral dreapta bloc:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 4Ocm, h 13m, cu scorbură deschisă Ia
bază i cilindrul central putrred

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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 ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr.
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Precizăm că proprietarul sau administratorul iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărh a
6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
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—41 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic avansat

DJRECTORBXĘCUTIV
Simon 41ariandPOPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red: ŢBI4 ex/04.O7.2018 Jj
I
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httoJĄvv;pmb roíinttuIb!prmaria/direcIiiidirecţia mediwavize arbori in consullare/avize arboń in consuItare.hp ‚ po data de C'

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cad paşta! Đ51 3, sedar 5, Bucureşti, Ramánia ‘/
TeI: 021.305.55.00 int. 41316

UKAShttpiiwww.pmb.ra

________

OI.Ba'c' 001



o
o



flW PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 91 .%•..:.‚ JLLtI
Direcţia de Mediu

ROMANIA
191B 7flS T:Lj IflWEUN

Nr. 5171/1633621!

CA TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nw. i aI Asociaţiei de proprietari a blocului A 1
AIeea Hes#a D nr. 8, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34156/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1633621/14.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5171/15.06.2018, prin carene transmiteţi cererea domnului i

care soiicită emiterea avizuiui de speciaiitate pentru intervenţia asupra unui arbore (nuc)
siruat pe spaţiul verde aferent blocului A1 (faţă bloc) din Aleea Reiţa D nr. 8, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2018, 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
Toaletare:
SpaUuI verde faţă bloc, Iateral dreapta alee acces sc. 4:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
dezrădăcinare, a producerii accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 40m, h 13m, înclinat Ia 30' către parcarea auto — risc de
dezrădăcinare

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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegai 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Tcaletare — 1 ex.

DIRECTO$' EXECUTIV
Simona- aria a POPA

Red: BP/4 ex./0207.2018 ¶ %‘A' !ntocmit: insp. TjLĂ/O4.o7.2O18
prezentui aviz a fosI postat pe site-uI PMB /. j J Ţţţp.iĄ':;v;pmb.roIinstiţuiii/pdmariaidirectiiIdírectia med/u/a4ze arbori irf cansullareiavize arbori n consultare ohp ‚ pe data de ĺĹ'1
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
‚y,s.2oisIsARiraCit, iJPEUflÁ

13.wL2n
CATRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34173/08.06.2018/, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633684/14.06.2018 Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5176/15.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori „ ulmi uscaţi 1 00%sau
în declin bilogic avansat, cu sanse mari de uscare în următoarea perioadă, aflaţi pe Iocul de
recreere din str. Principatele Unite nr. 2, Iatura spre str. Sfânta Ecaterina", sector 4, după
verificarea efectuată pe teren în data de 28.06.2018, 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
SpaVuI verde Ioc de recreere spre str. Sfânta Ecaterina:

- 8 ex. Uimus sp. (ulm) O 30-4Ocm, h 6-7m uscate 85- 100%
Lucrăriel de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărU de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţUlor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe alee.

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

Q
Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a Sex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde din Iocaţia sus menţionată, în perioada optimă - toamna anului
2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi, se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Oirecţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 8 ex. uscate 85-1 00%

ĺ
Director exeçţút,v

Simona-Marian4í POPA
Dr it'' Întocmit: Insp TudQra BUIM

Red: TBJ4 exíO4.07.2018 / /7 I ş
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB / / .
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1011-20111 SÁPEATOPIM IMPIEUNÂ

t ĺwJ.'. 21ľ.?

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţíi Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiintă:
Asociaţia de proprietari bloc B35 Str. Băltiţa nr 9, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34177/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633680/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5177/15.06.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a „ 5 ex. salcâm (020-35cm, h 7-lOm, uscaţi
100%), conform foto anexat, situaţi în spaţiul verde dinpartea Iateral stângăa bI.B35, din Str.
Băltiţa nr. 9", sector 4, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde aferent bI. B35 - Iateral stînga bloc:

- 5 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-35cm, h 7-lOm, uscate 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărU de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.c.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a Sex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare, diametrului în funcţie de specie, în spaţiul
verde aferent blocului B35, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2ą09, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării în
teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, la
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

C-ĹZ\

Director executiv .

Simona-Mariaqa P0 A Ec .

-- - D
- Intocmit: Insp Tudora BUIM

vpesituIPMB
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rfli PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI fl
Direcţia de Mediu I•

ROMANIA
zwaI sARAmrnM i)pnEuna

Nr. 5180116335351

I .3 ivt. ‚na

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaa de Proprietari bloc 142, sc. 1+2, str. Panselelor nr. 6, sector 4, Bucureti

Referitor ia adresa dvs. nr. 32893/04.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633535/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5180/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 142, din str. Panselelor nr. 6, sector
4, prin care soflcită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior
situaţi În spaţiul verde din faţa blocuiui 142, sc. 1+2, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2018, a fost 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

Degajare faţadă bioc, în vederea eflminărfl riscului de producere a pagubelor
materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 7m
Reducerea cu cca. 1 ‚5m din Iungimea ramurilor penduie orientate spre faţada

btocului, pentru echiţibrare, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea Iucrărilor de echiiibrare a
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. TiHa sp. (tei) O 45cm, h llm, dezechiflibrat uor către bloc
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se eiimina ceie tinere de Ia baza
acestora, respectiv a degajării faţadei, Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 16m, situat în aliniament stradal, dezechilibrat usor
spre bloc

- 2 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O lScm, h 5m (1 ex. bitulpinal), înclinate Ia 15° spre
alee/trotuar

- 3 ex. Aiianthus sp. (oţetar) O 3Ocm, h 13-14m (1 ex, este situat Ia ccaia lm de
bioc, 2 ex. dezechilibrate către carosabil)
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Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborü - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să il afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 8 ex.

Întocmit Insp. Tudora BUILĂ/05.oT.20 18
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
Igj a201R ÇÁOBÁTOR,IĄ IMPPEUNA

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc R7 Aĺeea RâuI Saduĺui nr. 6, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34160/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633634/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5181/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari a blocului R7 din aleea RâuI Sadului nr. 6, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În
spaţiul verde aferent blocului R7 de la adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 28.06.2018, a fost 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate
către Ioc de joacă/alee/parcare auto (după caz), în vederea eliminărfl riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 5-6m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 35cm, h lOm
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25cm, h 5m, dezechilibrat către parcare
Eliminarea etajelor inferioare uscate i echilibrarea coronamentelor Ia:
- 2 ex. Abies sp. (brad) O 20-25cm, h 4-6m
- 3 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Scm, h 6-7m
- 3 ex. Pinus sp. (pin) O 35cm, h 6-lOm
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de

dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprinderea frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 5m, înclinat Ia 25°-30° spre parcare
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 3Ocm, h 6-7m, înclinat Ia 25°-30° spre Iocul de joacă
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, În vederea echilibrărfl, a eliminărH riscului de

dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 8m, Înclinat Ia 1 5° spre Iocul de joacă
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 35cm, h 13m
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 4Ocm, h 1 3m, dezechilibrat spre parcarea auto

Spaţiul verde faţă bloc scara 2 i lateral stânga spre parcare:
Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate către parcarea auto, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 7 ex. Platanus acerifolia (platan) O 25-3Ocm, h 10-11 m

.tsoĄ
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h 13m, înclinat Ia 15°-20° spre carosabil i parcare, prezintă
risc de dezrădăcinare

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 7Ocm, h 1 Bm, dezechilibrat către parcare
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 35cm, h 9m, închnat Ia 25D spre parcare
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 45cm, h 9m, înclinat Ia 15° spre parcare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelolr, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de

dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 5Ocm, h 17m, (1 ex. este dezechilibrat către parcare)
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 1 Om, inclinat Ia 15° spre parcare

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc, în parcare:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 70-9Qcm, h 4-5m, uscate 65% (1 ex. are
cilindrul central putred Ia bază, prezentând risc de dezrădăcinare i celălalt ex. prezintă scorbură
deschisă Ia bază, Iipsă scoarţă pe trunchi ęi fisură pe toată Iungimea trunchiului

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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 eliminărü ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru detrişare,
conform H.CG.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ e
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor in compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 emiterfl.
Toaletare — 33 ex. arborŕ
Defrişare —2 ex. arbori uscaţi 85%
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18.. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 4 bis, Aleea Uioara nr 4A, sector 4 — d-na
pre.şedinte

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34157/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633629/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5182/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 4 bis, din Aleea Uioara nr. 4A, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 bis, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 26.06.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru oare, 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 şi iateral dreapta:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-2m din Iungimea ramurilor
orientate spre alee acces sc. 2 i a celor orientate spre parcarea auto (după caz), în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 9m
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 3-5m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 35-4Ocm, h 9-12m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25cm, h 8m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 8m
Eliminarea ramurilor uscate cu echilibrarea coronamentelor i degajarea faţadei

blocuiui Ia:
- 6 ex. Albitzia sp. (arbore de mătase) O 25-3Ocm, h 9-12m
Degajare faţadă bloc, eliminare ramuri uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, În vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35m, h 10-1 2m, prezintă pericol pentru parcare
- 1 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 3Ocm, h lOm, cu degajarea faţadei blocului
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- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 3Ocm, h 13m prezintă coronament de mari

dimensiuni
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 112 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 45cm, h 12m, înclinat Ia 25° spre parcare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu degajarea faţadei blocului (după

caz), în vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 30-35cm, h 7-Bm, înclinate Ia 15°-20° spre
parcare

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O EOcm, h 16m, prezintă coronament de mari dimensiuni

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 40-45cm, h 15-1 6m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi

f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,

teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa íemnoasă pentru a nu b(oca căile de acces, luándu

se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor

aeriene şi a autoturismelor din parcare.
Precizăm că proprietarul sau 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 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 — 27 ex.

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ/o4o7.2o18
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CĂ TRE,
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 32908/04.06.2018, mnregistrată la P.M.B cu nr.
1633490/14.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5220/15.06.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru „ doi arbori uscaţi 100% (1 ex.tei O 3Ocm, h 6m, 1
ex. ulm bitulpinal O 25cm/tulpină, h 8m )‘ situaţi în aliniamentul stradal (platbandă) aI
Bulevardului Libertăţii nr. 4 “, sector 4, conform foto anexat, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Aliniament stradal — platbandă B-dul Libertăţii nr. 4:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 6m uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) bitulpinal, O 25cm, h 8m uscat 100%
Lucările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei
de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în platbanda din aliniamentul de Ia adresa sus menţionată, în perioada optimă -

toamna anului 2018.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificărU în teren, 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.
Defrişare - 2ex. arbori uscaţi 1 0O%
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locaiă

Serviciul Monitorizare şi Control Spafli Verzi
B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spťe ş tünţă:
r,str. :lr. bL ‚sc.1 ap. sector4

E-mafl:

Referitor la adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1634015/15.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5255/18.06.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore(dud) situat în zona locului de
parcare cu nr, din str Piscuiui nr. ol. 80, sector 4 (ia iimita cu părculeul din faţa blocului),
după verificarea efectuată pe teren, în data de 28.06.2018, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completărüe ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiu verde faţă bloc peste stradă - în interiorul părculeţului (la Iimita cu parcarea auto):

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echiiibrărfl, a eflminărü riscului
de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor (a condiţii meteo
nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 30m, h lOm dezechilibrat spre parcarea auto
Lucrările de toaietare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echiHbrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurflor uscate şi f rânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin gra proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se atiă arborele - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
parcarea auto/carosabii.

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

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR ‚ĘXÉ&JTIV
Simona-Maripna POPA,

Intocmit: Insp. Tudora BUILĂ
Red: 78/5 ex/04.O7.2018 1' / A
prezentul aviz a ÍnsI postat pe sile-uI PMB ŕ I r ľ t2'•

; ‚ned,u'av,ze I L Lr1lLItIr€:-akiLzL arbnri ‚n consullare.yhn . pe dala de ĺĹ,2

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal O5l3, sector 5, Bucureşti. Rnmănia
/L

TeI: 021.305.55.00
UKAShup://www.pmbm
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CĂ TRĘ
Doamna I

str. ap, sector 4
E-mafl: rn

Spre ş tünţă
ADMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR, B-'dul Regina Eĺisabeta nr. 16, sector 3

Referitor ia adresa dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1636263/25.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5589/26.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizuiui de soeciaiitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din str.
nr. ‚ sector 4, care prezintă pericol pentru imobilul dvs., după verificarea efectuată pe teren, în
data de 28.06.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocałităţilor, cu modificăriie 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:
Arboťe situat pe Iinia de hotar dintre imobilul nr.. şi imobilul nť, din str

sector 4:
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior ia
condiţii meteo nefavorabile, peste imobiiul nr. din str, N r şi eliminarea ramurilor uscate
ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O GOcm, h 14m, dezechilibrat spre imobilul din str. IV
n r.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echiiibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eflminărfl ramuriior uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul sau administratorui 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.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex. --

DIRECTOR EXfl"
Simona-Maria ‘a POPA

IJiIntocmit Insp. Tudora BUIM/04.07.2018
Red: 81.14 ox./02.07.2018 / -
prezentul aviz a IDst postat pe site-uI PMB f ĺ ‚7j,
hţtp://wvjv, pmb roRnstituW/primań&directii/directa mediu/aJze arbori in çQ6sultare/avIze arbori in consullarenhp, pe daia de (. r

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cad poşial 050013. sectar5, Bucumşti, România

TeI: 021.305.5500
hUpJ/www.pmb.io

Nr. 558911636263/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191820181 SÁOBÁTOOŤM IMPOEUNÄ

13, iUL 2h:8

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMet&urgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Referitor Ia adresa dvs. nr 37488/21.06.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637337/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5740/28.06.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
85-100% sau în declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexat solicitării, cu fotografiile aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) avizăm executarea Iucrărilor de defrişare a celor 32
exemplare arbori situaţi în cele 28 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac obiectul prezentei
cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl, evacu&ndu-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 uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 32 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu O minimum 7cm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se
execută defrişările (spaţU verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/, iar daca spaţiul nu
permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în 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, in 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:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii 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

Nr. 5740116373371

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.3055500
htlp://www.pmb.ro



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;

- 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare -32 ex. arbori uscaţi 90-100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

‚ŕee

J t !UL. 2' [f

o

Red: 8/14 ex./05.072018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/Áwiv,.pmb ro!institulil/primarialdirect!i/directia mediu/avíze arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data đe

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Sucureşti. flománia

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http:/Nnwą.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
lgln-2ng SAPBTOPIĄ 1MPflEUNÁ

1 5. ţUL. L

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spai Verzi

B-dulMetaĺurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eĹ 1, sector4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37478/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637341/27.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5741/28.06.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
80-1 0O% sau în declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexat solicitărfl, cu fotografUle aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor đe
defrişare a celor 32 exemplare arbori situaţi în cele 29 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuidu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal in compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal al terenului are
obligaţia plantării a 32 exemplare arbori tineri cu balot đe pământ, cu O minimum 7cm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se
execută defrişările (spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), iar
daca spaţiul nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în 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
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
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal aI spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia fiecărei instituţii;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta! 050013, sector 5, Sucumş, România

TetO2I.30555,0O
hup:iíwww.pmbro

Nr. 5741/1637341/



- 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 oficiaiă de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia fiecărei instituţfl;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze
- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocurilor
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate

dintre datele transmise şi reaiitatea 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.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare -32 ex. arbori uscaţi 100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Jntocmit: Insp. Tudora BUIM

11. IUL. 7hR

Red: BU4 ex/0507.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.mbro/institutii/primarŕ&directii/dírectia mediu/avŕze arbori in consultarefavize arbori in consultare.php pe data ds

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O513, sector 5, Bucureş. România

Tel: 021.305.S5.00 int. 4016
http:/Awąw.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1ç%':.:.:.';
Direcţia de Mediu

ROMANIA
lIS-flhB sÁpsÁnIM W=EUNÁ

Nr. 5840/1636254/ 3 IÜL 20u

CĂ TRĘ
Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti

Str Cavafü Vechi nr. 15, sector 3

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 4-Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgíei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
- Asociaţia de proprietari bloc 1, Şos. Qlteniţei nr. 188, sector 4

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1638254/29.06.2018 şi Ia Direcţía
de Mediu cu nr. 5840/02.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore care împiedică remedierea unei avarii pe conducta publică
RADET, situată pe spaţiul verde din faţa blocului 1 din Şos. Olteniţei nr. 188, sector 4, conform
Avizului de Intervenţie în Domeniul Public nr. 7355/30.05.2018 şi foto anexat, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde aferent bloc 1, Şos. Olteniţei nr. 188, sector 4:

1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m, situat pe traseul conductei avariate
ln scopul remedierU avariei, conform Avizului de Intervenţie în Domeniul Public nr.

7355/30.05.2018, Iucrarea de defrişare a tost executată în regim de urgenţă în prezenţa unui
reprezentant aI FS4/SC ADPP 4 SA, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorari( construcţülor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin detrişarea arborelui sus menţionat,
avizat pentru defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ Q minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului
în funcţie de specie, în spaţiu verde aferent blocului 16, din Şos. Olteniţei nr. 204-210,
sector 4, în prima perioadă optimă (toamna anului 2018) conform Angajamentului de
plantare nr. 584011/1638254/02.07.2018

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea 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 emiterü.
Defrişare - lex, situat pe traseul conductei avariate

Director e ecutiv
S,mona-Marjaną POPA

Întocmit: Insn. Tudora BU1LĂ
Red: TB/aex/02.072018 ţťeăprezentul aviz a fost postat pe sito-uI PMB 7htIp://w,w.pmb.ľo/instItutii/primari&direclii/directia mediu?aviď arboh in consultareĺavize arberi in consul[are.php ‚ pe data đe

‚ąfl IBd. Rena asabeta nr. 47, cod poştal 050313. sedar 5. Buajreşü. Râr,ia ţ IÎ&: 021.3055500 Rhltpi/www.pmbm
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Diręcţia de Mediu -
-

- POMANIA
- tLl‚a

CÂTRĘ
- -

- Prhnáda Secbndui 4
Dkecfia Gospodăflre Locaiä

SeMdWMonitaizareşi Control SpaţIi Verzi
B-dul MeMIumjei ‚z 12-18. GRAND ARENĄ eĹ 1, sector 4

Spre ştflnţä:
- Asociatia de propdetmi M $120, Aieea Mirea Mioara Luiza nr 24, sector 4
- Doamna

- sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34260/08.062018, inregistrată Ia PJtB ai nr.
1633555/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5144/15.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea doamnei de emitere a avizului de speciaiitate pentru inteiwnţia
asupra unui arbore (tei) situat în spaţiul verde afereni bi. N20 (faţă între sc. 3-4) din Aleea IM'ea
Mioara Luiza nr. 2A, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, in data de 03.072018, in
conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementama şi administrarea spaţälor verzi cfc
intraviianul bcalităţilor, cu modiflcáre şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 30412009 privind
Nonnete de protecţie a spaţülor verzi de pe teritodul Municipiuiui Bucureşb, avizăm:
Taaleţare:
Spaţiui verde ĺaţă bloc între scara 3 şi 4 — arbore ia iimita cu gardul:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminărö
ńscuiui de despdndere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia conđiţii meteo nefavombile cu apilcarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramuńbr uscatęIa:

-

- 1 exîilia sp. (tei) e 50cm, h 14m, situat la Iľmita cu gardul care delimitează spaţiul verde
Lucrările de toeleIare avizale, se vor execula conform aflS ţtŁ6 din Ane* 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţihor verzi.depe tědtödu! Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetaüv a arborelui (prktavara-toamna) pentru a nu fi afectat echiitml biologic
ai acestuia (cu excepţia ehminării mmurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se pDate executa in orice
perioadă a anului), cu acordul asociaţiei de proprietari, prin grija proprietawlui sau aáninisiratoruiui
Iegal ai terenuiui pe care se află arboreie - Pńrnăda Sectowlui 4, tel.0211335.92.30, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuânđu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteńorăril constwcţiilor din jur, a reţelelor aeńene şi a autoturismelor din parcarea auto

Precizăm că proprieiawi sau administratowl Iegal ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor in zona operaţitmilor,
respectarea prevedeh?gr avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăiedlor, în caz contrar aplicându-sď
säncţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia RC.G.M.B. nr. 304/2009

Asociaţia de proprietari am obligaţia, Ča după primirea avizuţui să il afişeze, în copie, Ia
aviziewl blocuiui sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Ioca(anlor

- r-

-. Prezentul aviz are termen de valabihtate 2 anI de ia data emiteni
Toaletare — 1 ex. :

Nr: 514411633555!

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-ÄJa#ana,PQPA

Red: TW4 exźlO.07.2016
she-uI PMB

Întocmit: Insp.

Ed Re*la ea rw. 47. cod pcVM 050)13. scr5. Bucwtg Rinia
TM:02l30503
ltpilnwpnt.rn
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PRIMĂRJA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI fl
Direcţia de Mediu -

POMANIA.
•1I 11 1Ä1ÉM lflwuHi

CĂTRE,
Primăria Sectomluî 4

Direcţia Gospodăńre Locală -

Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dułMetaiurgieinr. 12-18. GRANDARENĄ et 1, sector4

Spre$iinţă: .

coaIa Gimnaziaiănr. 108, str. Vatra Domeinr. 8, sector4

Referitor la adresa dvs. nr. 34155108.0&2018, înregisfltë la P.M.B cu nr
1633689114.062018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5175115.06.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori uscaţi/declin
biologic avansat siwaţi în curtea colii Gimnaziale nr. 108 din str. Vatra Domei nr. 8,
sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 03.072018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind

reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din inb'avilanul bcalităţjlor, cu modifIcările
şi completăńle ulteńoare şi H.&GMB. nr. 304/2009 privind Nonnele de protecţie a

spaţiilor verzi đe pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu exwagerea râdăcinHor:

• Spaţíuĺ ver de Ialura coIii spre str. Târnava Mică:
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) e SOcm, h 13-14m, uscate5o-65%
-2 ex. Populus pyrarnidaiis (plop piramidai) e 40-SOcrn, h 11 m, uscate 1 0O%
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) C 7Ocm, h 9m, cu scorbură deschisă

Ia baza twnchiului şi lipsa cilindrului central peh 1 ‚2m (str. Vatra Domei x str. Tâmava
Mică)
Spaţîul verde Iatura coIü spre Aleea Covásna:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 12m, uscat 100%
Spaţiul verde faţă coaIă:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25cm, h 6m, uscat 100%
Lucrările da defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea

prođuceńi de eéYiimęnte cu urmări nedorhe şi crearea condiţior necesare plantării đe
material denđroiogic tânr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evaćuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deterioŕării construcţiilár - din -jur, a reţelelor: aeriene sau a
aútověhiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratowl legal aI terenului ešte răspunzătdr de supravegherea

execuţiei lucrăritor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunuriior şi a

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

Pentru refacerea fonđului vegetal ęi repararea prejudiciului adus mediului, tn
compensarea arborilor uscaţVdeclin biologic, avizaţi pentru defrişare, conform
FLC.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 22ex.arbori tineri cu balot de pământ

Nr.5175fl6336891 1&lULîtt

Sd. Hea rz. 47. ci p@jtai 050313. sec 5. Uarqd. Ranâiiia
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O mir*rnÉn 7cm şi inătţime coresptinzătoare diametruM în hzfle de specie, pe spaţiul
verde dn curtrascdll, in perioada opUmă - toamna anului 201&

La Ilnakama Iucrăńlor de plantare conf. arL9 aJin.5 din Anexa 1 Ia H.&G.M.B. nr
30412009. aveţi obľaa de a anur4aS)irecţia de Mediu ďn cadM RM.B., în vederea
veń6căńi in teren, In caz contrar se vor aplica sancUuni co&. at 4 dIn aceIaşi act
nonnativ.

Pmzentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia dáta emiterî.
Defrîşare — T ex arboń uscaţVdedin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
-

-. Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUJLĂ
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cÄTRĘ
Pdmăda Sectorului 4

DirecţÎa Gospo&üre Locală -

Servîciul Monîtorizare şî Control SpaŞi Verzi
B-dulMetalurgieinr.. 12-1& GRANDARENA, eL 1, sector4

Spre ştünţă: ‘ *

Asociajia de Proprietari bL E16, sa 2, Str Covasna nr. 14, sector 4
E-mafl:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34162108.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633676/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5178/15.06.2018, prin care ne
transmiteţi solicitarea doamnei —administrator aI Asociaţiei de
Iocatari bI. E16, sc. 2 din str Covasna nr. 14, sector 4, de emitere a avizuIude
specialitate pentw intervenţia asupra arbonlor situaU în spaţiul verde aferent blocului
E1 6, sc. 2, de Ia ađresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren1 în data
de 03.07.2018, a fost inventadat următowl mateńal dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiitor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ultedaare şi
Ht;G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spąţiilor verzi de pe teritoriül
Municipiului Bucureşti, avizăm:

-Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2ş1 Iateral dreapta:

Redticerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
degajăńi faţadei blocului, a eliminării riscului de despńndere trângere şi prăbuşiré a
ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 9 ex. Tilia sp. (tei) e 40-6Ocm, h 16-18m -

1 ex. Carpinus.sp.(cárpen) e 3Ocm, IflOm, dezechilibratspre cąrosabil
- 2 ex. Acer negundo (aär) 20-3Ocm, 7-lOrn,înclinate.Ia'15-20° spre alee
- 2 e*. Catalpa sp. (catalpa) O 30-4Ocm, h 10-1 lm, înclinate la 20° spre alee
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) @4Ocm, h 15m -

Reducerea tu 1/3 a volumutui coronamentétor dé mârL dimenśiďni;Ťn vederea
echilibrării, a eHminării riscului de dezrădăcinăre áI arborilor şiísau desprindere
frängere şĺ prăbuşire a ramuŕilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor
uscate Ia: -

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 13m, înclinat Ia 25° spre alee
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 12m, bitulpinal
Ređucerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre

alee/carosabil, în vederea eliminării riscului de dere, frângere şi prăbuşire a

Bd Rena Ete nr 47, dpoţ owa. sedu 5, S,oxfl. Rattina
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mmurilor Ia conđiţii meteo nefavorĚe1 cu ap&ama Iucrănlor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia: -

- 1 ex. Pmnus sp. (corcodus) O 4Ocm, h 6rn
- 2 ex. Acer negundo (a4ar) O 3Ocm. Ii 1O-llm
Biminare ramuri uscate cu ap6carea Iucrărllor de echilibrare Ia.:
- 2 ex.Aesculus sp. (castan) O 30-35cm, h 9m, dezechilibrate spre alee -

Reducerea inăImii coronamentdor pînă Ia nivelul superior aI etajului 4 (unde
este cazul) şi ełiminarea etejelor infeńoare uscate dIn corônamente Ia:

- 3ex.Abiessp.(brad)020-35cnth6-15m
Spaţiut verde spate bloc scara 2:

- -

Reducerea cu 1/4 a volumulii cornnamenhjlui, în véderea echilibrăńi, a
eflminăjii iiscului de dezrădăcinare aI aiboieM şYsau despńndęre frăngere şi
prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii metea nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia;

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O ĄOcm, h 13m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

degajării fatadei blocului, a elimínătii ńscului de despńndere frângere şi prăbuşire a.
ramurilor Ia conditji meteo nefavorabite cu aphcárea Iucrădlor de echilibrare şi
eliminarea ramutilor uscate Ia:

- 3 ex. Acer negunđo (arţar) O 20-45cm, h 9-13m (2 ex. înclinate Ia 25° spre
teren de spoMoc de joacă şi 1 ex. prezintă scorburä Ia inseria arpanteIor)

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 17m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25cm, h 12m înclinat Ia 2Q° spre teren de sport
- 1 ex. Fraxinus sp. (1rasin) O 25cm, h Hm înclinat Ia 25 spre teren de sport

Đekişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) @ 3Ocm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin gńja propńetawlui sau administratowlui

• Iegal aI terenului pe care se află arboňi - Primăria Sectorului 4, telefon
021/335S2.3O, cuăđördul
Asociaţiei de propdetari, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces1 Iuându-se măsuri de prevenim a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, asđel:
- toaletarea se va executa coníorm art6 pct 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus végetativ a arborilor (primăvara
toamna), pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepjia
eliminării ramuńloruścatë şi frânte, Iucmre ce se poate ëťëcuta în orićě péhöadă
aanului);

-

defdflrea ée va efectua, pentw evarea produceńi de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de matedal dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietawl sau admiflistratorul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a -

persoaneloŕ în zona operaţiunilor, respectareä preveďerilor avižülui şi a 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.

BďReginaBsabeta
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Pentru refacereá tondului vegetal, în compensarea aibomlui uscat avizat
pentru defrişare, conform HC.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantăzii unui ex.
arbore tânăr cu balot de pămâĎt @ minimum 7cm şi inălţime cowspunzătoare
diametrului în funcţie de spede în perioada optimä (toamńa anului 2018) pe spaţiul
verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată -

La flnaiizarea Iucrăńlor de plantare conf. arL9 alin.5 dinAnexa 1 la H.C.G.M.B.
nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadn] P.M.B. în
vederea veriilcării în teren a plantănlor în compensare. ln caz contrar se vor äplica
sancţiuni conf. wt4 din aceIaşi act nomrntiv. -

Đefńşarea wborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevedeiilor adresei
Đirecţiéi de MedIu nr. 6081128.072016.

Asociaţja de propńetań are obligaţia, ca dupä primirea avizului sâ iI alîşeze, în
copie, Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul avIz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Toaletare—3lex. aîbod
Defdşare— 1 ex aibore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maflana POPĄ

Întocmit Insp. Tudora BUILĂ
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CÂTRE,
Pdmăda Sectomlui 4

Đirecţîa Gospodărim Locală
&McizdMwůtorizare şi Contral Spaţii Verzi

B-d&Alełakngďeinr 12-18. GRANDARENA, eL 1, sedar4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietad bL A7
Aleea Res#a nr.3, bLA? sector 4

Referitoŕla adresa dvs. nr. 34148/08.06.2016 înregistrată ia P.M.B cu nr. 1633538
din 14.06.2018 şi la Đirecţia đe Mediu cu nr. 5179/15.06.2018, prin care ne transniteţi spre
soiuţionare cererea Asocia9ei de proprietari bi.A7 de emitere a avizuiui de spedalitate
pentru intervenţia asupra atorilor shuaţi in spaţiui verde aferent bbcuiui A7 din Aleea
Resiţa nr.3, sector 4, Ia verificarea efectuată pe teren, în data de 28.062018. s-a
inventadat următowl materiai dendrologic pentru care, În conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiulor verzi din intraviianui Iocalităţilor, cu
modificăńle şi compietănle ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodui Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentebr de mari dimensiuni, in vederea
eliminării dscului de producere a accidentelor prin desprindere, frăngere şi prăbuşire a
ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile cú aplicarea iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramuhlor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Đ 5Ocm, h 13m dezechilibrat spre camsabil acoperit cu
Hedera helix - se va indepărta i Hedera

- 2 ex. Acer sp. (arţar) @ 3Ocm, h 13-14m — Ia Iimita cu parcarea
Reducerea cu 1/3 a voiurnului coronamentelor de mari đimensiuni, in vederea

r
echiiibrădi, a eliminării ńscului de producere a accidentelor prin đesprindere, frăngere şi
prăbuşire a ramuńlor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor ušcate Ia:

- 6 ex.Fraxinus sp. (frasin) e 40-5Ocm, h 13-15m înclinate Ia 15°-300 spre parôarę..
Degajare faţadă b!oc, reducerea cu 1-2m din Iungimea ramuriior orientate spre aleea

dë acces a bloculuUparcarę, în veđerea ‘eHmińării riscului de frángere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiFi meteo netavorabile, cu aplicarea Iucrănbr đe echilibrare - a
coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate Ia:

• 4 ex. Tilia sp. (tei) e 25-4Ocm, hO -13m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h Bm;

1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 3Ocm, h 8m;
Eliminarea ramudlor uscate cu apIicareał şJe echilibrare a coronamentu!ui

Ia: Jr -

1 ex.Jugpssp.(nuc)O 45cm,h8m((.
5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DirectjadeMediu

Nr.5179fl63353W
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Sp4iuI verde Jateral dreapta bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului comnämentelor, in vederea eliminădi riscułui de

pmducere a accîdëntelor prin desprindere, trăngem şi pćăbuşîre a ramuńlor la condiţii
meteo netávojubile cu aplicarea lucrărilor de echi&wwe şi eínäiarea ramunlor uscate Ia:

- 2 a Sophora sp. (salcâm japonez) O 30-4Ocm, h lSm
Reducema cu 1/3 a volumului comnamentelor de maii đlmensiuni. cu degajam

taţadă, in vederea ekminărW ńscului de producere a acddent&or pân despdndere, frăngere

şi pśâbuşim a mmuriior la condiţii meteo nefavorabäe cu apbcarea Iucrârilor de echHibrare

şi ekminarea mmuńlor uscate la:
- 2 ex. Salix sp (salde) O 5Ocm, h 15-lBm;
- laAcersp(arţar)O4Ocm.hl3m;
- 3a Fraxbius sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 1O-llm

Heduceraa cu cca 1-15m din Iungimea ramurlior orientate spre parcare,.in veđerea

ebmkiării rîscului de desprindere, frângere şi prăbuşie a mmudlor la condiţii meteo
nefavombile, cu aplicarea Iucrărilor de echihbrare a ćoronamentului şi eliminarea ramurilor

uscate, Iz
- i ex Catalpa O 35cm, h 13m

Spaţiul verde spate bloc: -

Reducerea cu 114 a volumului coronamenhjlui in vederea echilibrăńi, a eliminăńi
réctĂtM de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor la
condiţii meteo neíavoŕabíle şi elimínarea ramurllor uscate, Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Scm, h 13m — dezechirat spre bloc -

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu degajare

Íaţadă blcc, in vederea eliminăńi ńscului de producem a accidentelor prin despńndere,
frăngere şi prăbuşire a mmurilor !a condiţii meteo nefavorabile având în vedere vârsta

inaintat& esenţa slabă a Iemnului speciei, înălţińiea considembilă, cu aplicarea Iucrädlor de
echihbram şi eliminarea ramurHor usäate Ia:

- 3 ex. Populus canadensis (plop canađian) O 70-9Ocm. h 1 B-20m.
Reducerea cu 114 a volumului coronamentului in vederea echilibrăńi, a eliminädi

riscului đe producere a accidentelor prin đespdnđere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţii meteo nefavorabfle şi eliminarea ramunlor uscatę. Ia:
- 1 ex. Sophora sp. (salcăm japonez) @ 45cm, b 12m ipclinat Ia 25° spre alee —

prezintă scorburä Ia inserţia arpante1or
Reducerea inălţimii arborelui până Ia h 5m in scopul de a preveni dezrădâcinarea şi

prăbuirea Ia:
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian ) O 5Ocm, h 1 Bm — afectat Ia baza

twnchiului, cu inceput de scorbură
Vegajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurHor

uscateIa------- - --.-
-

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 13m.
Lucrările de toalétare avizate, se vor executa conform artG pvL6 din Ane*a 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 3O4l2009pńvinđ Normele de protecţie aspaţHlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în -pedoadÉ de repaus vegeĺativ a arborii (pdmavara-toamna) pentru

a nu fi afectat echilibwl biologlc aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate-şi frânte,
lucrare ce se poate executa Tn orice perioadă a anului), prin grija propńetawlui sau
ađministratowlui Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/33592.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri đe prevenire a accidentelor sau a deteríorării constwcţiilor din jur, a reţelelor-.
aedene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Ud.Rnaflsabet

Teł O2I555.OOt4O16

-.7



Pmcizăm că propńetawl sau adrninistmtowl Iegal aI temnului este răspunzător de
supraveghereä execuţiei Iucrăńlor, siguranţa btmwior şi a persoanelor în zona
opemţímdor, respectarea preveđeńlor avizului şi a tehnołogiei de execuţie a tăierilor, în caz
conbar ap1icăndu-se sancţjuni conform wt' 6. pd 8 cin Mexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
3oa

Asociaţia de pmprietaii am obligaţia, ca după piimkea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizienA blocului sau intr-un Ioc vizibîĘ pentru inştänţarea tuturor Iocatańbr.

Pitzentul aviz are termen đe vaiabilitate 2 ani de Ia data emlt&t
To&etare — 32a

Întocmit Insp. Tudora BUIMĺO9.07.2018

- -

r j - a —
- I&ŞUL2e44

Red:BU4ex]ĹŞ.012018
prezentul at a Jcst poslat pe site-ti PP2
hItpJNw.pmb.roľ.nsţłtuIüĺprimańa'direcUVdke1a mediwpvlzo eibod In consultar&avlze arDori îi consuhare.ołip,pedalade

oeginaastn n47. cd poştálů f3iî5,&kinşd, Ranâjia

T12C555.Q3î1t4O15;
htipíwww.pntm — -

- —

DIRËCWR EKECUDV
Simona-Mar!ana POPA
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PRIMĂŔIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1.ţ:%&:

Direcţia de Mediu
POMANIA

-

„11 2S1 flt1IjisÄ
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CA TRĘ
Rânária Secton,Iui 4

Đimqia Gospodăüre Locală
Seryjcjtd MaWtodnm şi Control Spaţii VerzI -

B-dul MetaJurgieinc 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sedor 4

Spre şflinjä:
- Asociatia de propňetari WSa sM MoWoveni n- t secfor 4
-Domnull -

sector4
- Asociatia de propnetari bl 47 st Reş4a ir 13, seclor 4 -

-- Referitor Ia adresa dvs. nr 37372ţ21fl62018, Tnregistrată Ia P.ME w rw.
i637362I2.06.2018 şi b Direcţia de Mati cu nr. 5730/28.062Q18, prIn care ne tansmiteţi spre
soiuţionare cererea domnuiui - i de emitere a avizului de speciahtate pentru
intervenţia asupra unui arbom situat in spaţkM verde aterent bL 47 din str. Reiţa nr. 13. sector 4, Ia
iimita cu iocul de parcare nr. 5, după veňflcarea efectuată pe teren, în data de 03.072018, în
conformitate cu Legea nr. 2412007 pśMnd reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi cin
intraviianul Iocalităjiior, cu moďibcărhe şi completăńie ulteńoare şi HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiihr verzi de pe teńtodui Municipiuiui Bucureşti, avizăm:
Tnaletare:
Spaţiul verde spate bloc 47 (str, Reş4a nr13 —parcare comunä 61815 i 47):

Reducerea cu 1/3 a wlumuIui cownamentuiui, în vederea eiiminării ńscukĂ de -

desprinderejrăngere şi prăbuşire a mmurilor Ia condiţil meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărllor de
• echiiibrare a coronamentujuţşi ehmkiarea ramunlor uscate ia:

- lex Mows sp (dud) e 45cm, h 12m, acoperit pe trunchi cu Hedera helix—înclinat Ia i0°-15°
spreparcare (se va ínlătura Hedera heiix de pe trunchi)

Lucrăńie de Walet&e aate, se r executa conform M.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 30412009 privinđ Normeie de protecţie a spaţiiior veni de pe teritoriul Municipiutui BucureşU, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu Ii afectat echilibwl biologic

• ai acestuia (cu excepţia eliminării ramunlor uscate şi frănte, iucrare ce se poate executa în odce
perIoadă a anului), cu acordui asociaţiei de proprietarI bI 47, prin grija propńetarului sau
administratowiui Iegai ai terenuiui pe care se află arborele - Primăria Sectoruiui 4,tel.021/335.92.30,
evacuăndu-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces1 iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării consmicţiiior din jur, a reţeieior aeriene şi a aulotuńsmeior din
parcarea auto

Precizăm că propńetawi sau administratowi Iegal ai terenuiui este răspunzător de
supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor in zona operaţiunHor,
respectarea revederiIor avizuiui şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor,- in çaz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr, i Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţiiie de proprietari bl. B15 i 47, au obiigaţia, ca după primirea avizuiui să ii afişezq, in
copie, Ia aviziewi blocului sau intr-un ioc vizlbii, pentru inştiinţarea tuturor iocatariior.

Prezentul aviź are termen de vaiabiHlate 2 ani de Ia data emiteńi. - -

Toaletare—lex. - -

ĐIRECTOR EXECUTIV
Sirnona-M4iJé7pQPA -

ĺĺ'nj n 1' .‘\ lntocmit: Insp. Tudora -BU!LĂ/1Q.072018
Red T&4 ex.. J007.2o15 Ĺţ7"lfl- j(1

prazeiitu$ avlz a (cel postal pe siie-u! PMa [j ţ93yj 2U
reri,, d Ęo5ţlIire'aIza 1 bcn ‚n cn'u4a s chp pe data de ( —

8dReraEabeQ rn47, O5I3.sewrS.&''{' -

__________
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Direcţia de Mediu ‘ •

ROMANIA
— l ;* c1l l UflTU h€Ja.i

Nr.573W16373511 .-
-

1RlUŁmDI CÂTRĘ
- Pńmäda Sectoiulúi 4

Direcţia Gospodărüe Locală
- Sen4ciuI Monitorinre ş! Cóntrol Spaţii Veni

B-dulMeWurgieinr. 12-18. GMNDARENA, eL 1, sedor4

Doamnei str. GenemJ Hamlambie Nlc&ae nc 36.4, sector 4
E-mail:

Referitor Ia adresa dvs. nr 3736312L062018, inregistrată Ia P.M.B cu rw.
1637351/2L06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5736(28.062018, prin care ne traflsmiteţi
spre soluţionare cererea doamnei ‘asa, de emňere aavizului de specialitate pentru
iuewenţia asupra unui arbore situat in aliniamentul str. Gen. Haralambie Nicolae nr 36A,
sector 4, după verificarea efectuată pe teren, in data de 03.07.2018, în conformitate cu Legea
nr. 24/2007 privind reglementarea şi ađminisflrea spaţiilor verzi đin inflvilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completăhle ulteńoare şi H.C.GMB. nr. 304/2009 privind Normele đe protecţie a
spaţiilor verzi de pe tedtońul Municipiului BucureşU, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal - str. Harafambie Nicolae nr.36Ä!

Reducerea cu 1/3 a volumului comnamentului, în vederea eliminăńi ńscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramunlor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrădlor de echilibrare şi eliminarea mmunlor uscate, ĺără ase elimina cele tinere de Ia baza
acestuia (pńmul etaj de şarpante), la:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 4Ocm, h lOm
Lucrările de toaletaie avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.CB.M.B. nr 304(2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tedtoriul
Municipiului Bucureşti1 in pedoađa de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibwl blologic aI acestuia (çu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte,
Iucrare ce se paate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietawlui sau
ađministratowlui Iegal aI terenului pe care se atIä arborele - Primăria Sectowlui 4,
tel.0211335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei đe execuţie a Iucrărilor,
evacuânđu-se masa Iemnoasä pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire
a accidentelor s.au a deteriorării construcţiilor đin jur, a ieţelelor aeriene şi a autoturismelor de
pe carnsabil.

Precizăm că proprietawl sau administratorul Iegai aI terenuiui este răspunzător de
supravëgherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bununlor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectaręa prevederiLor avizului. şi a ;tehnologiei de execuţie a tăieńlor, in caz contrar
aplicându-se sancţiuni conĺorm art 6, pct 8 din Anexa nr 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2309,

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia dâta emiterii. . . -•

Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXE V
- Simona-Mańa

Red: TW4 exRQ,O7.2Ol8 :
prezenki aviz a tost postat pe sit -td PMO
hHpJ;v,ww çmb ro/îns1ţtíi!c,imaradrrecWţd1rat ediUiaQfŹđţwbQÚ, n

ĺntocůiit Inńp. Tudora BUiLMO.O'.2Oi8
ŕźeá

Bd Reçna Eabeta nt 47. od poştl 05m13. secn uan$. Ra* -
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httpiknewpctio
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Direcţia de Mediu
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v

DomnulL. ;

Str.
E-mail: L

jnr. ‘..... sector4
b ai

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1632285/11.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 4984112.06.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat în curtea imobilului din str. Ion
Pucariu nr. 13, sector 4, imobil în care Iocuiţi i se află în proprietatea mamei dvs, d-na
Casetti Sanda Irina, conform Contractului de Donaţie nr, după verificarea(3 efectuată pe teren în data de 15.06.2018 i completarea Ăngajamentutui de plantare în
data de 17.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobil str., nr. — arbore Ia Iimita cu gardul:

- 1 ex. Elaeagnus angustifolia (sălcioară) O 7Ocm şi h cca 5m, uscat 1 00%, înclinat
25° spre carosabil, cu risc de dezrădăcinare şi prăbuşire în carosabil

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului terenului pe care se află arboree,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de
specie curtea imobilului din str i nr. sector 4, în perioada optimă - primăvara
anului 2018, conform Angajamentului de plantare nr. 4984/1632285/

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Nr. 4984/1632285!

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Red: TB/4 ex./17.012018
prezentul avřz a fost postat pe site-uI PMB

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, ssclor 5, Bucur
TeI: 021.305.5500
hUpJ/www.pmbro

Întocmit Insp. Tudora BUIM

pe data de
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Nr. 5147/1633578/ WL, 2016

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 13, str. Rezonanţei nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 34257/08.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633578/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5147/15.06.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 13, din str.
Rezonanţei nr. 4, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori situaţi în spaţiul verde din spatele blocului 13, scara
1, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de
11.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul 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 scara 1-2:

O Reducerea din înălţimea coronamentelor până Ia nivelul superior al etajului 4,
cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor orientate spre faţada blocului, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor )a condiţii meteo
nefavorabile cu apl i carea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate la

- 2 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 40-45m, h 17m, afectează vizibil
terasa i apartamentele de Ia etajele superioare ale blocului

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, cu acordul asociasiei de proprietari, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul
biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se
poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru & nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

Bd. Rena Elisabeta nr. 47. cod paştal 050313. sectar 5. Bucureşb, flomânŕa
Tet 021305.55.03
hUpJ/www.pmb.ro



Precizăm că proprietarul sau administratorul ĺegal aI

răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului
de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 —2 ex.

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

terenutui este
bunurilor şi a
şi a tehnologiei
art. 6, pct 8 din

i.3 ţiji ÎÜ1B
Red: 8P14 ex.116.07.2018 L

prezentul aviz a fost postat pe site•uI PMB
hfla;,v; pmbro:nţit,iIiiiorimari(drectiiidireclia msdiWavize a,toń in consultareĺavize a,bori in const,Itarenhp pe data đe

Bd. Regina Etsabsta nr 47. cod poştal 050013. sedor 5, Bucureşd. România
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
I ŘOMANIA
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26. IU. 2010

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-du!Metaĺurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eL 1,.sector4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc N25, str. Secuflor nr. 2A, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 32899104.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1633554/14.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5150/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc N25, din str. Secuilor nr. 2A, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului N25 (în special a celor care afectează faţada blocului), de Ia
adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 11.07.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea 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:
Spaflul verde faţă bioc:

Degajare faţadă bloc cu reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule
orientate spre bloc, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Scm, h 12m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 3Ocm, h 13m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminărfl riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40m, h 15m cu degajare faţadă bloc
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 12m, înclinat Ia 20° spre parcare
Reducerea din înălţimea arborelui până Ia nivelul superior aI etajului4, cu degajarea

faţadei i aplicarea Iucrărilor de echilibrare, în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate Ia;

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 16m
Reducerea cu 2/3 din Iungimea tulpinii inclinate Ia 30' către bloc i cu 1/4 din

Iungimea celeilalte tulpini pentru a evita desprinderea la:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşli. Románia
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- 1 ex. Acer negundo (arţar) O SOcm, h 12m, bitulpinal, prezintă o tulpină înclinată Ia

30° spre bloc
Eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora i

aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia:
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 13m

Spaţiul verde spate bloc:
Degajare faţadă bloc prin reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule

orientate spre bloc, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 2 ex. Platanus acerifolia (platan) O 35cm, Fi 11 m
Eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia i

aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia:
- 1 ex. Cerasus avium (cires) O 3Ocm, h 9m

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi

frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,

tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându

se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor

aeriene şi a autoturismelor din parcare.
Precizăm că proprietarul sau administratorul 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 Ťăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie,

Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

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

Toaietare — 1O ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simon POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

fled: 8.P14 ex/IiO72Ü18
prezentul aviz a foşt postat pe siteul PMB
httnJ/wwwpmbrnRnstituiiIpnmań&directiiidirectia mediulavíze arbori in consullareţavize arbnń in consułţarenhp pe data de

Bd. Regina Eşabeta nr 47. cod peştal O513. seclor 5, Butureşti. Romänia

TcI: 021305.55.00 int 4W6
hhpJJwvpmb.m
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Meta!urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 15, str. Cricovul Duice nr 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32895/04.06.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1633539/14.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5156/15.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 15, din str Cricovul Duice nr. 3,
sector 4, prin care solicită emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 15, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 11.07.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificăriie 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:

Degajare faţadă bioc cu reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramuriior orientate
spre bioc, în vederea eliminării ňscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 25cm, h 5m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 5m
Reducerea cu 1/4 a voiumuiui coronamenteior, în vederea echiiibrării, a eľminăńi

riscului de desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eiiminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora la:

- 3 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) o 45-60m, h 14-16m, înclinate Ia 15-20° spre
bloc/parcare

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 1 1 m, înclinat ia 20° spre carosabfl
- 1 ex. Cerasus avium (cires) O 45cm, h 13m, încflnat Ia 25° spre alee

SpaUui verde lateral dreapta bloc:
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre faţada biocului i a

celor orientate spre parcare, în vederea eliminării riscuiui de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţU meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare a
coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 2Ocm, h 11 m

Nr 51 56/1 633539!
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza

acestora Ia:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 4Ocm, h 12m, înclinat Ia 35° spre parcare, prezintă risc dş

dezrădăcinare
Degajare faţadă bioc, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi

prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare a

coronamentelor şi eiiminarea ramuriior uscate ia:
- 1 ex. Cornus sp. (sânger) O l5cm, h 6m, multitulpinai

Spaţiul verde spate bloc:
Degajare faţadă b!oc cu reducerea cu cca. 1-1,Sm din Iungimea ramurilor pendule

orientate spre bloc, în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

ramurilor ia condiţii meteo nefavorabiie, cu apflcarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 11 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea, a eliminării ńscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile cu echilibrare

şi eliminarea ramuhlor uscate Ia:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 45cm, h 15m
- 1 ex. Aiianthus sp. (oţetar) O SOcm, h 1 6m
Lucrärile 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 spaţflior verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboritor (primavara-toamna)

pentw a nu fi afectat echilibrul bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

administratorului Iegai aJ terenului pe care se află arborii - Primăria Sectowiui 4,

tel.021/335.92.30, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându

se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor

aeriene şi a autoturismelor din parcare.
Precizăm că proprietarui sau administratorul iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrăriior, siguranţa bunuhlor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,

Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabihtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 13 ex.

DIRECTOR EXECUTJV
Simon na POPA

ir,

š
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Red: B.P14 ex./17.OT.2018
prezentul aviz a (osl pnslat pe site-ul FMB
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Spre ştiinţă:
Primăria Sectorului 4-Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monîtorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul MetaIurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1636662/25.06.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 5591/26.06.2018 (revenire ia solicitarea nr. 1585423/19.12.2017),
prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore,
situat în aľniamentul străzii Dumbrăveni nr. arbore care împiedică accesul .în garajul
blocului de Iocuinţe aflat acum, în construcţie", vă comunicăm că pentru emiterea unui
punct de vedere asupra Iucrării solicitate, conform Anexei nr. 3 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
este necesar să completaţi documentaţia cu următoarele acte:

- Actul de proprietate aI terenului din str. Dumbrăveni nr.
- Cedificatul de Urbanism cu planurile anexă, scara 1:500, 1:2000 vizate spre

neschimbare, pentru imobil si pentru gard/poarta de acces în garajui de Ia subsolui blocului
- Avizul APMB din Aleea Lacul Morii nr. 1
Menţionăm că în urma analizării documentaţiei Direcţia de Mediu, poate solicita şi

prezentarea altor documente necesare emiterfl avizului.
Actele în vederea completării documentaţiei se vor depune Ia Registratura PMB în B

dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5.
După completarea documentaţiei, aceasta va fi înaintată Comisiei de Ecologie i

Protecţia Mediului din cadrul CGMB.
Menţionăm că până Ia completarea documentaţiei, după verificarea efectuată pe

teren in data de 28.06.2018, 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 spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Aiiniament stradal str. Đumbră veni nr. :

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere si prăbuire a ramurilor în timpul fenomenelor meteoroiogice
nefavorabile,cu aplicarea lucrărilor de echilibrare si eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 45cm, h 7m, cu ramuri uscate în coronament i
scorbură Ia insertia uneia dintre sarpante

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 spaţUlor verzi de pe teritoriul

Bd. Regina Elisabola nr. 47, cai poştal 050013. seor 5, Bucureşü, Row.ânia
T&; 021305.55.00
hhp:ĺlwww.pmb.ro
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Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (pňmavara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
teI.021/335.92.30, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deterioräľu constwcţUlor din jur1 a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

((Ş DIR$0144 \\
O

Întocmit Insp. Tudora BUIM
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Loca(ă

SerWciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ş tiintă:
D-nul

‚ bL sc. ap.
Asociaţia de Proprietari bloc A16, Aleea Izvoru! Crisului nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33047/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1637394/27.06.2018
şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr. 5720/28.06.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea d
nului având acordul cu stampilă aI Asociaţiei de proprietari bloc A16, din Aleea Izvorul
Crisului nr. 6, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore situat pe spaţiul verde aferent blocului A16, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, 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:
Spaţiui verde taţă bloc iaterai stânga scara B:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor pendule orientate
spre parcarea auto i aleea de acces, pentru echilibrarea coronamentului, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Magnolia sp. (magnolie) O 15-2Ocm, h 4,5-5m tritulpinal, cu 2 tulpini înclinate Ia 25°
spre parcare i aleea de acces scara B

Lucrăńle de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectoru!ui 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur
şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizuluí 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.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maria I

mediulav 9r r(n%pui a0d in consultare.php . pe dala de

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, ccd pcştal 05C013, sedar5, Bucureşů, Rcmănia
Td:O213Q5.55.
htIpi/vnwą.pmh.m
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 1U121A, str. Huedin nr. 1 IA, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33286/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637390/27.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5721/28.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soiuţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc IiI/21A, din str. Huedin nr. 11A, sector
4, prin care soiicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului Ifl/21A, de )a adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, a fost inventariat următorul material dendroiogic
pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intraviianul Iocalităţilor, cu modificările şi compietările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
penduie orientate spre parcarea auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Magnolia sp. (magnoľe) O 3Ocm, h 9m
- 4 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35cm, h 1 Om (3 ex. situate pe piatbandă parcare)
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h lOm
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamnet i degajare faţadă bloc Ia:
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 4Ocm, h 15m
Eflminarea ramurilor uscate i apflcarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor Ia:
- 2 ex. A!bizzia sp. (arbore de mătase) O 20-25cm, ii 8-9m
Reducerea cu 1/4 a voiumuiui coronamenteior de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii
meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 13-14m (situate în aiveole parcare, dezechilibrate
spre parcare)

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O SOcm, h 16m, înclinat Ia 10° spre parcare
Spaţiul verde Iateral stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni1 în vederea
echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
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meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza

acestuia, precum i degajarea faţadei Ia:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 13m, bitulpinal, dezechilibrat spre alee

SpauI verde Iateral dreapta bloc:
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre carosabil,

pentru echilibrare Ia:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 3Ocm, h 8m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h lOm

SpauJ verde spate bloc:
Degajare f&adă bloc (după caz), i reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor Ia

exemplarele ce depăesc înălţimea blocului de 4 nivele, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate, fără a se eíimina cele tinere de Ia baza acestora Ia;

- 4 ex. Acer platanoides (arţar) O 30-35cm, h 9-15m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 17m
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 de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,

teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându

se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor

aeriene şi a autoturismelor din parcare.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,

Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —22 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
191t 201S ÇÁOSAnOIM hflOEUNA
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26.WL?Ü1o CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND AHENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37351/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1637385 din
27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 5723/28.06.2018, prin care sDlicitaţi emiterea avizului
de specialitate pentru J ex. arţar O 4Ocm, h Bm, cu scorbură profundă pe trunchi i cilindrul
central afectat, aflat în aliniamentul str. Prasilei, în dreptul imobilului de Ia nr. 16, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Aliniament stradal str. PrasUei nr. 16:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 9m, dezechilibrat către grădiniţă, prezintă scorbură
deschisă cu Iipsa cilindrului central pe toată Iungimea trunchiului

Lucările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerü de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor
de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare
acestuia, funcţie de specie astfel: 1 ex. în alveola rămasă Iiberă în urma defrişării, în vederea
completărfl aliniamentului şi 5 ex. în alte zone deficitare in vegetaţie de pe raza sectorului,
respectând HCGMB nrll4/2011 privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţfllor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare - 1 ex. arbore în declin biologic avansat
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
igiS ?Ůt sABTc U IMpEuSÄ

26. iu: 2018

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND AHENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 4/1A, sc. 2, str Luică nr 35,4, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32957/20.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637387/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5722/28.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 4/1A, sc. 2, din str. Luică nr. 35A, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 4/1A, sc. 2, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc scara 2:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor
pendule orientate spre aleea de acces bloc/parcare, în vederea eliminărU riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) O 25-SOcm, h 8-9m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) o 2Ocm, h 13m;
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 4Ocm, h 12m
Eliminarea etajelor inferioare uscate Ia:
- 2 ex. Thuja sp. (tuia) O 20-25cm, h 4-5m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărU, a eliminării riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 30-3Scm, h 14-15m în alveole parcare
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35m, h 13m
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-45cm, h 10-12m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelpr, în vederea echilibrării, a eliminărü riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 30-SOcm, h 18-20m (2 ex. în alveole
parcare)

1/2 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

Nr. 572211637387/

Reducerea cu
desprindere, frângere
iucrărilor de echilibrare

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poş(aI 050013, sedors, Bucureşt, Rnmánia

TeI: 021 30555.00
hUpi/wvąwpmb.m



- 1 ex. Morus sp. (dud) O SOm, h 14m prezintă început de scorbură Ia h 0,7m.
Spaţiul verde Iateral stânga scara 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 3 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 30-4Ocm, h 13-14m, prezintă pericol pentru parcare.
Reducerea cu 1/3 a inălţimii coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şí eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 30-35cm, h 14-lBm
Spaţiul verde Iateral stânga scara 2 zona parcare:

Reducerea cu cca 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea auto,
în vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50-60cm, h 12-13m
Spaţiul verde spate bloc scara 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acesuia Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 8m, înclinat la 15° spre aleea de acces bloc
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia la:

- 1 ex. Pyrus sp. (păr) O 50m, h 13m, inclinat Ia 25° spre parcare, prezintă risc de
dezrădăcinare.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şf f rânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toale tare — 26 ex.

DIREG,Ku#WTIV
Simoĺ4-Mariaa ŕ4PA

R Intocmit Insp Tudora BUIM/12 072018
Red: B.P14 ex./ItO72018
prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hţto:IIwww.pmb.ro!insijtijtiIprimartaIdirectii!directja mediu!avze arhor n consultarelavize a,bort n consult re php pe data de 21 IUL 2O1

I I
Bd. flena Etsabeta nr. 47, d poşlal O51 3, sadnr 5, Bucureşü, Râna ť I I
Ţet: 021.3055500 int 4&t6 e I I
http:fl.pmb.m

OOI .O ICI 001



nľ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
ILUI t

\‚ţ
Direcţia de Mediu •.

ROMANIA
I9IS 3012 sÁPsÂrDILq MCPEUNÁ

Nr. 5726/1637373! 2& IUĹ, 2ďj8

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eĹ 1, sector4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 14, str. Parincia nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37467/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637373/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5726/28.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 14, din str. Parincia nr. 1, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului 14 (spate bloc), de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.D. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre faţada blocului / parcarea auto (după caz), în vederea eliminărU
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-3Ocm, h 5-9m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 30-35cm, h 8-11 m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) e 25-3Ocm, h 8-9m
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 3Ocm, h 13m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echiiibrărfl, a eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Acersp. (arţar) O 40m, h 13m, prezintă pericol pentru parcare
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărü, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Morus (dud) O 5Ocm, h 14m, înclinat la 15D spre parcare
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

Bd. Regina Elisabeta nr 47. cod poşlal O513, sedars. Bucumş. Ramânia I /‘
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- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45m, h 14m, coronament de mari dimensiuni, prezintă Iipsă
parţial scoarţă i început de scorbură Ia baz trunchiului

- 1 ex. Robinia sp. (saicâm) O 5Ocm, h 13m, prezintă ramuri uscate în partea
superioară 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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.0211335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU constmcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 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 emiterii.
Toaletare — 14 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\iJ Direcţia de Mediu ‘

ROMANIA
1918 20101 SAPBATDPIM i*PEiJflA

Nr. 5727116373721 26. IUL. 1O'

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc F8, Aleea Stupflor nr 7, sector 4
Domnu( ‘

- I . tsociaţie
E-maiţ:i

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37466/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637372/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5727/28.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului — preedinte aI Asociaţiei de proprietari
bloc F8, din Aleea Stupilor nr. 7, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arboňlor situaţi în spaţiul verde aferent blocului F8, de Ia adresa
sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, a fost
inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din ntravilanuI Iocatităţilor, cu
modificăriIe 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:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul
superior aI etajului 4, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 6 ex. Tilia sp. (tei) O 30-5Ocm, h 13-17m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărU, a eliminărU

risculuř de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 14m înclinat Ia 20° spre carosabil/parcare
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 13m înclinat Ia 15° spre bloc
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 45cm, h 11 m dezechilibrat spre bloc
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m înclinat Ia 20° spre parcare, prezintă risc de
dezrădăcinare.
Spaţiul verde lateral dreapta bloc:

Reducerea cu ‘1 m din Iungimea ramurilor care afectează taţada bocului, reducerea
înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4, în vederea eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
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- 3 ex. Platanus sp. (platan) O 3Ocm, h lSm
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu cca. 1-1,Sm (după caz) din Iungimea ramurilor pendule orientate spre
faţada blocului/parcarea auto, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h lOm;
- 1 ex. Sambucus sp. (soc) O 25cm, h 5m, multitulpinal
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 30-3Scm, h 9-11 m;
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m
Reducerea înălţimii coronamentului până Ia nivelul superior aI etajului 4, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia;

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 16m
Reducerea cu 1/3 a volumuluifînălţimfl coronamentelor, în vederea echilibrării, a

eliminărü riscului de desprindere, ĺrângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora, degajarea faţadei blocului (după caz), degajare Hedera (după caz) Ia:

- 5 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 50-6Ocm, h 19-20m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 5Ocm, h 13m, înclinat Ia 25° spre alee/parcare,

acoperit cu Hedera — se va elimina Hederea după trunchi
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35cm, h 13m, înclinat Ia 20° spre parcare
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor
aeńene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştünţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 27 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu Ę
ROMANIA
g; jOţ3ÁÇJÂVOPtM MPQEUţIÄ

Nr. 5729/1637368!
26. ÍUL 2018

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietarî bloc EF24, str Dorohoi nr. 10, sector 4
Domnul f asociaţie,
E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37336/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637368/27.06.2018 şi Ia Direcţía de Mediu cu nr. 5729/28.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc EF24, din str. Dorohoi nr. 10, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arbońlor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului EF24, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă bloc:

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre faţada blocului, în
vederea degajării acesteia (după caz), a eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare a
coronamentelor şi elimiriarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Prunus persica (piersic) O l5cm, h 3,5m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia1 precum i
degajarea faţadei blocului Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 11 m, înclinat Ia 25° spre bloc
Spaţiui verde Iateral stânga bĺoc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, pentru degajarea faţadei i a parcării,
eliminarea riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia
Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 5Ocm, h 1 6m

twLflĄ
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Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre faţada blocului, în

vederea degajărfl acesteia (după caz), a eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Acer sp. (arţar) O 20-35cm, hl 0-1 3m
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 35cm, h 12m
- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 45cm, h 14m, înclinat Ia 15° spre bloc
- 6 ex. Prunus sp. (corcodu) O 15-2Ocm, h 4-6m
Reducerea înălţimii coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 6Ocm, h 17m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 15m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) 030-35cm, h 1 5m
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 spaţUlor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare —20 ex.
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rlTi PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .fl;!f( ;
Direcţia de Mediu

ROMANIA
I SÁflBÁTCPrM iMPflEUNÂ

Nr.573111637364/ 2 L.

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-duţ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc A2, Aleea Resita O nr. 2, seotor 4
D-na Angela Pecie — vicepreedinte asociaţie, E-mafl: cristŁpetrfla @yahoo. co. uk

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37330/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637364/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5731/28.062018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc A2, din Aleea Reiţa D nr. 2, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului A2, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 03.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc i Iateral stângWdreapta:

Eliminare etaje inferioare din coronament Ia;
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 25cm, h 8m
Eliminare arpante uscate din coronament i Iucrări de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) O 4Ocm, h 8m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre carosabil,

în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate la:

- 2 ex. TiHa sp. (tei) O 30-4Ocm, h 10-11 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 45m, h 12-13m,(1 ex. prezintă coronament de mari
dimensiuni, pericol desprindere ramuri în parcarea auto i lex. dezechilibraţi către
carosabil)

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 5Ocm, h llm, înclinat Ia 15-20° spre parcare, prezintă
risc desprindere ramuri

Bd. Regina Elisabsta nr 47. c poştal O513. sector 5. Bucureşh. România /
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 14m, inclinat Ia 25° spre carosabil

Spau( verde spate bIoc:
Degajare faţadă bloc (după caz), cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentelor, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 13m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, cu degajare faţadă bloc (după caz),

în vederea echilibrării, a e(iminării riscului de desprindere, řrângere şi prăbuşire a ramuriłor

Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de

Ia baza acestora Ia:
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3545m, h 10-14m, (1 ex. în alveolă parcare, cu început

de scorbură Ia h 1,2m, 1 ex. înclinat Ia 15° spre bloc)
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m, înclinatla 15° spre bloc
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e SOcm, h 12m, înclinat (a 200 spre bloc
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 13-14m, înclinaţi Ia 20-25° spre parcare;

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-45cm, h 9m, cu Iipsă scoarţă pe trunchi până Ia h 2m,

înclinaţi Ia 1 5-25° spre parcare.
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,

tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându

se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor

aeriene şi a autoturismelor din parcare.
Precizăm că proprietarul sau administratowl Iegal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunuhlor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,

Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —22 ex.
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mn PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1i
Direcţia de Mediu

ROMANIA
lgla1nIsţsApgAmn'L. ĺMPEU4Ä

Nr. 5733/1637357/ 1, 111Ł 2216

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nei

- str., nr, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37323/21.06.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1637357/27.06.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 5733/28.06.2018, prin care ne
transmiteţi soiicitarea d-nei . privind emiterea avizului de specialitate
pentru arboreIe (1 ex.arţar O 4Ocm, h 8m), situat în aliniamentul din faţa imobilului nr.

din str. Aluniului", sector 4, după verificarea efectuată pe teren în data de
03.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i păstrarea alveolei:
Aliniament stradal str. A1uniuIui nr. Iateral stânga acces imobii:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h 6m, dezechilibrat către imobil - prezintă
scorbură Ia bază în fereastră, cilindru central putred, fisură pe toată Iungimea trunchiului
i Iipsă parţial scoartă, cu multiple ramuri uscate,

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţHlor necesare plantărH de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor
din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculeior de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiuiui de minimum 7cm şi înălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie astfel : 1 ex.în alveola rămasă iiberă în
urma defrişării, în vederea completării aliniamentului şi 5 ex, în zone deficitare în
vegetaţie de pe raza sectorului 4, respectând HCGMB nr.114/2011 privind
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amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din

Municipiul Bucureşti.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.GM.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea

verificărH în teren, 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 declin biologic

Director executiv
Sjm*, - ariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
I POMANIA

1B 2OT SÁPBÄTOP,M MPFuNÄ

26 IUL, 2018

CĂ TRĘ
D-na

Str r. eL ap. . sector4

Spre ştiinţă:
- Primăria Sectorului 4 -Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control SpaVi Verzi
B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4
- Policlinica “Drumea Rădulescu"
Str. Drumea Rădulescu nr 16-18, sector 4

Referitor Ia adresa Primăriei Sectorului 4, Direcţia Gospodărire Locală, Serviciul
Monitorizare i Control Spaţii Verzi nr. 37378/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637354/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5734/28.06.2018, prin care ne transmite
spre soluţionare cererea dumneavoastră prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în str. Drumea Rădulescu nr. respectiv nr. 16-
18, după verificarea efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, în conformitate cu Legea nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Str. Drumea Rădulescu nr. - arbore pe Iinia gardului:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea degajării cablurilor
electrice stradale, a echilibrădi, eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora, cu degajarea reţelei elecîrice Ia:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 4Ocm, h 8m, înclinat Ia 45° spre carosabil, se
sprijină pe un stâlp de susţinere cabluri electrice.

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

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

Menţionăm că pentru arborii situaţi în curtea policlinicii ‚Drumea Rădulescu", Direcţia
de mediu a emis avizul nr. 754111452742115.12.2016, cu termen de valabilitate 2ani de Ia
data emiterii, aviz în care sunt cuprinse si exemplarele de arbori dezechilibrate spre stradă,

Iucrările urmând să fie executate de către administratorul Iegal aI terenului pe care se află

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

ĺ6

Red:8PJ6e/6.G72Dl8 23 W zv;o
prezeniul aviz a iast postat pe site-ul PMB
httn://v,ww.pmbrn]instituliiiphmaria/directii!directia meďu/avize a.bod n consultare/avize arboń in consultare.ph . pe dala de

Bd. Regina Elisabeţa nr 47. cod taJ OSl3, sedor 5, Bucureşü, România t
ŢeI: 021.3055500 nt 4016

htlpifwvwpmb.ro
flI.

‚‚

ool



9!'. PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 12e..;•L'.,
i

I

Direcţia de Mediu \:.

ROMANIA
l,s-2oIaisAna&,co:s MPEUNA

Nr. 5735116373531

CĂ TRĘ
Primăda Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţií Verzi

8-dul Metalurgŕei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nul sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37369/21.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1637353/27.06.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5735/28.06.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
domnului ‚ prin care soľcită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborelui situat în platbanda din faţa blocului 34-35, B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 130-132, sector 4,
după verificarea efectuată pe teren, În data de 03.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Scuar faţă bloc spre b-dul C-tin Brâncoveanu (arbore situat în spate parcare, între IocudIe de
parcare

Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurHor pendule orientate spre parcarea auto, în
vederea eliminării risculut de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. ţfrasin) O 25-3Ocm, h 9mcu ramuri dezvoltate spre parcarea auto
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arLG 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 arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborü - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurflor şi a persoanelor în zona operaţiunHor,
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-MarianwĘŰP.Ą
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .;1ţ;:....:.:.:z..

Dírecţia de Mediu
POMANIA
gia-,n, i sAnEÁrcpľM IMPnEU,IÄ

26. IUL 2016

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Meta!urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştünţă:
D-nulu, ‚ Str. i, et ap, sector 4

Referitor ia adresa dvs. nr. 37358/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637350/27.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5737/22.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-nului - n prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor “situaţi in spaţiul verde din vecinătatea
gardului Arhivelor Naţionaie, Ia Iimita cu trotuarul din str. Mărţior, între calea Văcăreti i
str. Prinosului", după verificarea efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, a fost 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 teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde platbandă, Iatura cu Arhivele Naţionaie:

Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din iungimea ramurilor pendule orientate spre trotuar, cu
înălţarea coronamentelor până Ia h 2,5m pentru accesul pietonal i degajarea reţelei
electrice, în vederea echiHbrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramuriior ia condiţii meteo netavorabiie şi eľminarea ramuriior uscate ia:

- 12 ex. Aiianthus sp. (oţetar) O 20-25cm, h 5-Sm
- 5 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) O 20-25cm, h 5-7m
- 7 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-25cm, h 5-9m
- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 4m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O lScm, h 5m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde platbandă, Iatura cu Arhivele Naţionaie:

- 1 ex. flobinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija propdetarului sau administratorului legal al

terenului pe care se află arborU - Primăria Sectoruiui 4, telefon 021/335.92.30, 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 art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiuiui Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiiior necesare plantării de material dendrologic tânăr.
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Precizăm că proprietarul sau 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.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru

defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărh unui ex. arbore tânăr cu

balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde din zona sus menţionată.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.S, în vederea

verificării în teren a plantăńlor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.

arL4 din acelaşi act normativ.
Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei

Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare—31 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

!ntocmit Insp. Tudora BUIM
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu

L ROMANIA
I 54ĄTCflTM iIJPEUNÁ

26. IUL 2a1u
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spai Verzi
B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietar bloc 2, Calea erban Vodă nr 288, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 37328/21.062018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637346/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5738/28.06.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 2 din Calea erban Vodă nr. 288,
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde din faţa blocului 2, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 03.07.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde taţă bloc scărUe A-D:

Degajare faţadă bioc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din iungimea ramuriior
pendule (după caz) orientate spre parcare/alee acces cu aplicarea Iucrărilor de ancorare
(pentru exemplarele de pin), în vederea eliminărfl riscuiui de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Pinus sp. (pin) O 20-3Ocm, h 4,5-6m, (2 ex. înclinate Ia 15° spre parcare/alee
acces, 2 ex. înclinate Ia 20-25° spre parcare)

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m
Degajare faţadă bioc (după caz), reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteior, în

vederea echilibrării, a eliminărh riscuiui de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere
frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 4Ocm, h 12m, prezintă pericol parcare
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 9m, înclinat Ia 20° spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echiiibrării, a eliminădi

riscului de dezrădăcinare aI arboreiui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate i a arpantei uscate Ia:

- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) O 4Ocm, h 9m, prezintă o arpantă uscată în
totalitate.

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echiiibrării, a eliminării
riscuiui de dezrădăcinare ai arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 2Ocm, Ii 4m, înclinat Ia 30° spre parcarea auto
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Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) O 3Ocm, h 7m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuändu-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 eliminării ramurilor uscate şi fränte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarul sau 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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 —9 ex. arbori
Đefrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red: BP14 ex./1607.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:Uţwi pmbro/instilut.pnmaha'dEre:I!ldirectia mediuiavize arbori in consuttare/avize arboh in consultareohp . pe data de
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
SerWciu( Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă : Asociaţia de proprietari bloc 43, str. Frumusani nr. 5, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 36911/03.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639974/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6047/06.07.2018, prin care solicitaţi ca urmare a
cererii Asociaţiei de proprietari bI. 43 din str. Frumuani nr. 5, sector 4, emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore,, 1 ex. cires O 35cm, h lOm, înclinat Ia 35", situat
în spaţiul verde din spatele blocului sus menţionat, după verificarea efectuată pe teren în data de
13.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

- ¶ ex. Prunus avium (cires) O 35cm, h 12m inclinat Ia 350 spre parcarea auto — prezintă
scorbură Ia baza trunchiului cu rădăcini Ia suprafaţa solului în partea opusă înclinărü — risc de
dezrădăcinare

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tănăr, prin grija
Frimăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor din parcarea auto.

Preci2ăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui în declin biologic,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a eex. arboń tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in luncţie de specie, în
spaţiul verde aferent blocului 43, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului
2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor locatarHor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Defrişare - lex. arbore în pericol de prăbuire

Director executiv
Simona-Mariaş4?Ö

Intocmŕt: Insp. Tudora BUILĂ
Red: TB/4 ex/17.07.2018
prezentul aviz a fost postat pe siteuI PMB ‘ EJj -
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CĂ TRE,
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:

C
D-nui str. - sector 4
E-mafl:'

Referitor Ia adresa dvs. nr. 32962/26.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1640009/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6067/06.07.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea domnului
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore situat în aliniamentul străzii Medic Ion Tănăsescu, în faţa imobilului
dânsului nr. . sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
11.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str, Medic Ion Tănăsescu nr.,.

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării
riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia
Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 30m, h 9m, înclinat Ia 15° spre carosabil
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din

Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria
Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
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execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismeIor de pe carosabil.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

!ntocmit: Insp. Tudora BUILĂ
Zee

Red: B.P14 ex./l6012018
prezenlut aviz a fosl poslat pe sile-uI PMB
hţtpJ/vwwpmbro/institutiiJpnnria!direçtii/diroctia msdiufavze arbori ‚n consullareíavize asboń in consultarepbp pe data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l9IO-101S I shEATCPIAi MEL'NÁ

Nr. 5724116373801

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Servîciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37356/21.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637380/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5724/28.06.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore 1 ex. plop O 45cm, h 9m, cu scorbură
profundă Ia bază si cilindrul central1 afectat, aflat în zona parcării de reedinţă a bI, 16 din Bd.
Alexandru Obregia nr. 16 (Iatura cu str. Târnava Mică) după verificarea efectuată pe teren, în data
de 18.07.2018, 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 spaţHIor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor;
Spaţiul verde —pIatbandă Iateral stânga bloc, spre str. Târnava Mică:

- 1 ex. Populus simonfl (plop chinezesc) O 45cm, h 9m, cu scorbură deschisă Ia baza
trunchiului cu Iipsă parţial cilindru central, inclinat Ia 20' spre parcarea auto — risc de dezrădăcinare

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, în regim de urgenţä, pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
lucrărilor evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căfle de acces, hjându-se măsuTI de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţHlor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor din parcarea auto.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui in declin biologic,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcUe de specie, in
platbanda de Ia adresa sus menţionată, respectiv pe spaţüle verzi aferente blocurilor din vecinătate,
in perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore in declin biologic avansatipericol de prăbuire

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUIM
Red: T8/4 ex119072015 ( /prezentul aviz a fost postat pe sËte-uI PMB ĺ
httpJfvwpmbro/insţitutiiţprimari&directiiJdirecHa mediwaviza arbori ln boisultare/avize arbori in consultarephp ‚ pe datą,dp
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştUnţă:
O Asociaţía de Proprietari bloc 824, str Păduroiu nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37469/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1637378/27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5725/28.06.2018, prin care
ne transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc B24, din
str. Păduroiu nr. 1, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului B24,
de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de
11.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

O Spaţiul verde faţă bloc scara 1 i lateral stânga:
Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre aleea de acces a blocului, precum i a celor orientate
spre parcare (după caz), în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-35cm, h 5m
- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) O 3Ocm, h 5m
Reducerea cu 1/3 din Iungimea arpanteIor orientate spre parcare, în

vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- lex. Juglans sp. (nuc) O4Ocm, hl3m, înclinat Ia 25° spre carosabil i
parcare

r
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Spaţiul verde faţă bloc i Iateral dreapta-stânga scara 2:
Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre carosabil, în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplidarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Qcm, h lOm
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a

eliminăríi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora, precum i degajarea faţadei blocuiui Ia:

- 3 ex. Aiianthus sp. (oţetar) O 30-35cm, h 14m, prezintă coronamente
de mari dimensiuni, dezechilibrate spre carosabil

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Paulownia sp. (copacui prinţesei) O 6Ocm, h 13-14m, înclinate Ia
152O0 spre carosabil — 1 ex, prezintă risc de dezrădăcinare i 1 ex. prezintă
fisură pe o arpantă
Spaţiul verde spate bloc scara 2:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea
ramurilor pendule orientate spre carosabil, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) o 3Ocm, h 13m, dezechilibrat spre
carosabil;

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 6m
Eliminarea ramuriior uscate i aplicarea Iucrărilor de echilibrare, în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile Ia:

- 2 ex. Prunus armeniaca (cais) O 30-35cm, h 4m
Degajare faţadă bloc i reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în

vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a
se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 6Ocm, h 17m, tritulpinal, prezintă risc
desprindere ramuri
Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1 Iateral stânga:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 2Ocm, h 4m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau

administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului
4, telefon 021/335.92.30, cu acordul

#lfl4
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Asociaţiei de proprietari, 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 ar[.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protebţie 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, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării
unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă (toamna
anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI
afişeze, în copie, 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 — 18 ex.
Defrîşare — 1 ex. arbore uscat 100%

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUIM

Red: 8P14 ex./19072018
prszentul aviz a fost postal ps sile-uI PMB
http:Iiwwwpmb,r&institutif/p,imari&d[[ecliI.direclia mediuiav!ze artori in consuttar&avize a,bori in consuttare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i1

Direcţia de Mediu
I ROMANIA
I 1911 2016! SÁOeĂmOILI IL'PDEUNA

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorízare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre stünţă:
D-na Bucuresti, .. - r. bI., sc. ap. ‘,sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 37433/21.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1637360 din
27.06.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5732/28.06.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea d-nei din Aleea Cricovut Sărat nr 7, sector 4, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui situat în incinta
Iocului de joacă din spatele blocului 11, scara A, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 11.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Alveolă Ioc de joacă spate bloc scara 1:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea echilibrării,
a eliminării riscului de desprindere, Ťrângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40m, h 14m dezechilibrat spre tobogan
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 in perioada de repaus vegetativ a arbor&ui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eľminărfl ramurilor uscate şi f rânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin gra proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele-Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din zonă.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

- I' !ntocmit: ĺnsp. Tudora BUIM

fleď: ÚP14 ex./1907.2018
I

prezentul aviz a ĺost pnstat pe site-ul PMB
hIIp:flwww.pmbroRnsUlulii'pdmarialdirecţiiídirectia mediidavize a,boń n consullare/avize arboń in consultarephp pe daia de

r

Đd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal O5I3. sedor 5, Bucureşti. Ramánia 1'
ŢeI:02130555OO
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Direcţia de Mediu •.‚.

ROMANIA
1016-2016 sApEÂopM iMPPEUNĂ

Nr. 6057116400231 °ý c-! 2o7R
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND AAENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 20, str. Ciochina nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33470/26.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1640023 din
05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6057/06.07.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 20, din str. Ciochina nr. 3, sector 4, prin care
solicită emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului 20, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 13.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiiior verzi din
intravilanul Iocaľtăţiior, 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 faţă bloc i Iateral stânga-dreapta:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5-2m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre carosabii pentru echilibrare, în vederea eliminărH riscuiui de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate Ia:

- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-SOcm, h 5-8m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h llm
Aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eiiminarea ramurilor uscate, fără a

se eiimina cele tinere de Ia baza acestuia ia:
- 1 ex. Malus domestica (măr) O 2Ocm, h 6m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărU, a eliminărfl riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo netavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40m, h 12m, înclinat la 15° spre alee;
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35m, h 12m, înclinat Ia 10° spre carosabil, prezintă risc de

dezrădăcinare;
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O SOcm, h 12m, înclinat Ia 15° spre carosabil.
- 1 ex. Malus domestica (măr) O 2Ocm, h 6m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărU, a eliminărfl riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia ia:

- 1 ex.Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 8m, încflnat Ia 25 spre bloc
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamenteior, în vederea echilibrărfl, a eiiminărü riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Pyrus sativa (păr) O 3Ocm, h 8m, înclinat Ia 35 din coronament
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 35cm, h Dm, înclinat Ia 30° spre carosabil

604
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Reducerea cu 1/3 din Iungimea ramurilor orientate spre alee/carosabil, în vederea
echilibrării, a eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 5Ocm, h 15m, prezintă coronament de mari dimensiuni.
Spaţiul verde spate bloç:

Reducerea cu ccä. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcare, în
vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 8m
Reducerea înălţimfl coronamentelor pînă Ia nivelul superior aI etajului 4, degajare faţadă

bloc (după caz), reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre
carosabil/parcare pentru echiübrare, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, Ia

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 40m, h 13-16m
Degajare faţadă bloc, eliminare ramuri uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentului Ia:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h Bm
Degajare faţadă bloc (după caz) i reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în

vederea echilibrărfl, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 5Ocm, h 14m
- 6 ex. Acer sp. (arţar) O 30-4Ocm, h 10-15m, (5 ex. înclinate Ia 15200 spre

carosabil/ alee/parcare);
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 50cm, h 18m
Reducerea cu 1/4 din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, în vederea echilibrării,

a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 12m, dezechilibrat către carosabil.
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 29 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUIM
Red:B.P14 exJiBO72018
prezontul aviz a Íosî postat po síle-uI PMB p.
hIIp:ţiwww.pmb.roňnslitutłiĺnńmarialdirecliildirectia mediuíavize arbort In- obnthre/avize arbori in cnnsuttare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Meďu ••.‘

ROMÂNIA
iMPPEUNÂ

CĂ TRĘ
Primărîa SectoruJui 4

Direca Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eĹ 1, sector4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari 24, Str Cercetătorflor nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33844/26.06.2018 sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1640015/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6060/06.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI, 24 din Str. Cercetătorilor nr. 2, sector
4, prin care solicită emiterea avizuIui de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 18.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaţiuJ verde faţă bloc scara 1 .şi Iateral stânga

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 40-45cm, h 13m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 40-45cm, h 13m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 35cm, h 22m
Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre

parcare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus cerasus (visin) O 25cm, h 6m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 11 m

Spaţiul verde Iateral dreapta scara 3:
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcare în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:
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- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h lQm, dezechilibrat spre parcarea auto
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 1 1 m

Spaţiul verde spate bioc scara 1, 2, 3:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- lex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 5Ocm, h 16m
- lex. Robinia sp. (salcâm) O 25cm, h Bm, înclinat Ia 15' spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare În vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 40-4Scm, h 20m
- 13 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) 030-45cm, Ii 14-1 Bm (lOex. inclinate Ia

15-20' spre parcarea auto)
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O5Ocm, h 12m, afectat pe trunchi (în alveolă parcare)
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminare ramuri uscate

din coronament Ia
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O25cm, h 6m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule, în vederea eliminărU

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus cerasus (visin) O 20-25cm, h 5- 6m, dezechilibrat spre carosabil
Đefrişare cu extragerea rădăcinHor:
Spaflul verde faţă bloc scara 1:

- 1 ex. trunchi Robinia sp.(salcâm) O 45cm, h 3m, uscat 100%
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) 025cm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
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specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de ia
adresa sus menţionatä.

La finalizarea ucrăriIor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării În teren a plantărilor În compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr 6081/28.072016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —30 ex. arbori
Defrişare—2ex. arboriuscaţi 100%

Întocmit Insp. Tudora BUJLĂ

Red: TBI4 ex./23.07.201&
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htlp !wiv;.pmb ro/institulń/pnmarialdirectiudireclia mediuĺavize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de

Bd. Regłna Elisabeta nr. 47, cod pcşlal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.3055500 int 4016
hUpJ/vav.pmbm

2 2C/ť

DIRECTOR EXECUTIV



c
o



iĹ

ľTľ1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Ţ•.,

s Direcţia de Mediu .
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Nr. 6061116399861

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ş tänţă:
- Domnul - str. Vatra Dornei nr bL (fl

‚ sc. ap, sector 4
- .Şcoala Gimnaziaiă nr. 108, str. Vatra Dornei nr 8, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35087/04.07.20108, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639988/05.07.2018 şi Ia Directia de Mediu cu nr. 6061/06.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui i de emitere a avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat in curtea coIfl Gimnaziale nr. 108 din str. Vatra Dornei nr.
8, sector 4, care prezintă pericol pentru parcarea auto din faţa scolii (Ioc parcare nr. ) după
verificarea efectuată pe teren, în data de 18.07.2018, în contormitate 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:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor peste autoturismele
din parcarea auto amenajată, Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 30m, h llm, dezechilibrat spre parcarea auto, situat in
curtea coIii, Ia Iimita cu gardul.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arŁG pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiłe de acces, )uându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
parcarea auto.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni 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 emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: 18/4 exj23.012018
prezeniul aviz a fnsl postai pe sile-ul PMD
lIn ;sw prnb.rolinstitutiííprimahaídirectii!directia mediu/avize arbo n nsu!tai
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
e

\flJ Direcţia de Mędiu
ROMANIA
fllt2OIS I SÁRBÄTOP,M iMPPęUNA

Nr. 6063/1639980/

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare $ Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 19, str. VoÜa nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 36348/03.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639980/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6063/06.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 19, din str. Voila nr. 6, sector 4, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 19 (spate bloc), de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 13.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc scara 1+2:

Reducerea cu cca. lm din Iungimea ramurilor pendule orientate spre carosabil, în
vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării i a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 16m, înclinat Ia 15° spre alee
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărU

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia la:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h lOm, înclinat Ia 15° spre alee, afectat Ia baza
trunchiului (început de scorbură)

Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându

Gd. Regina Elisabeta nr. 47, cod paştal O5J13, seclar5. Gucureşti. Romána
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se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărji construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiuniior, 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 după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
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 —3 ex.

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red: B.P14 eL/19012018
prezentul avřz a fost postat pe site-uI PMB i r
ittp:JĄnnvpmhroţintIţjfiiJprimnriaJďrccţdjrectia mediuiavize artod in consultare/avize arboń in consuffarenhn pe data de 4k)

Bd. Regina Ęfisabea nr 47. cod poştal O51 3. sedor 5. Bucure, România

ŢeI: 021.305.55.OOinŁ 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1915 2W6 SÁSATQIM 1MPPEUŃÁ

CĂ TRĘ
Primă ria Sectorului 4

Direcţia Gospodârire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4
Spre ştünfă:
Asociaţia de Proprietari bloc 42, str Gârnŕtei nr. 7, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34481/26.06.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1639995/05.07.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6069/06.07.2018, prin care prin care ne transmiteţi spre soluţionare
cererea Asociaţiei de proprietari bloc 42, din str. Gărniţei nr. 7, sector 4, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborelui (dud) situat în zona Iocurilor de parcare
31-38, aferente blocului 42, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, in
data de 13.07.2018, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Faţă bloc, la limita cu parcarea:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de producere a
accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste
autoturismele din parcare, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a
se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 2 ex. Morus sp. (dud) O 35-40m, h 14m, inclinaţe Ia 15' spre parcarea auto
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.c.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arboriloi (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia ehminării ramurflor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatańlor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

J :/L U JJ
Red: B.P./4 ex./1Z072018 j /
prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB J /
htto./Jwww.pmb.roflnstitutulplimaria'dl[ecti!!dIrecIla medEuĺavize a?I5hń in cphsuttăre/avize arbod in consultarephp pe data de

0*
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Nr. 6069/1639995/

persoanelor in zona operaţiunilor,
tăierilor, în caz contrar aplicându-se

afişeze, in copie, Ia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

kflJ Direcţia de Mediu
RdMANIĄ
lOIS ZCHj SAPBAIOPIM MPPEUNA

Nr. 6070116399861 f5?Öĺ2C7ř
-

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duI Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 106, Str Samoiĺă Dumitru nr. 1 lx os. Berceni nr. 37, sect 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34850/03.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639986/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6070/06.07.2018, prin care ne trimiteti
cererea Asociaţiei de proprietari din str. Samoilă Dumitru nr. 11 x os. Berceni nr. 37,
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 106 de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 13.07.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1, str. Samoflă Dumitru nr. 11 .şi Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arboriIor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Acer sp. (artar) O 30-4Ocm, h 11-13m, (1 ex. dezechilibrat spre carosabil);
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O SOcm, h 15m
- 2 ex. Gleditsia sp. (glădiţă) O 5Ocm, h 11-14m
- 1 ex. flobinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h llm, înclinat Ia 15° spre carosabil,
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eiiminărU

riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 9-1 1 m, înclinate Ia 25-30° spre carosabil;
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 4Ocm, hl6m, dezechilibrat spre

carosabil.
Eliminarea ramurilor uscate i aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor Ia;
- 6 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h 4-5m.

Spaţiul verde faţă bloc scara 2:
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre trotuar, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 6-7m.

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poşlal 050013, sedor 5, Bucumşti, flomânia ţt'"
TeI:021.305.55.00 V
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echiflbrărfl, a eliminărU
riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condţU meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscae Ia:

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 3Ocm, h Bm, înclinat Ia 3Q° spre trotuar4
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a oronamentuIui

Ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 9m.

Spaţiul verde Iateral stânga bloc:
Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex Cercis sp. (arborele Iudei) O 45cm, h 13m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl

riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 1O-13m, înclinate Ia 15-25° spre carosabil
Spaţiul verde spate bioc:

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcare, în
vederea echilibrării, a eflminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Acer sp. (artar) O 35-4Ocm, h 1 2m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35-4Ocm, h 12-16m, dintre care 1 ex. înclinat Ia 15° spre
parcare;

- 1 ex. Acersp. (arţar) O 3Ocm, h 9m, înclinat Ia 15° spre alee;
- 9 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 30-SOcm, h 15-17m

- lex. Betula pendula (mesteacăn) O3Ocm, hl2m, bitulpinal, dezechilibrat spre
parcarea auto

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului
speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 5Ocm, h 18m, înclinat Ia 15° spre
parcare

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 12m, înclinat Ia 30° spre alee acces bloc
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h 9m, înclinat Ia 3Q alee acces

Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h Bm, uscat 100%;
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) O 3Ocm, h lOm, uscat 100%;
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 5Ocm, h 16m, prezintă coronament de mari

dimensiuni, scorbură Ia bază, Iipsă cilindru central

. Rna EIiseta nr. 47. ştaI O13, sodor 5, Bucuroşd, România
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de pr9prietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a zpu bloca căile de acces1
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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echílibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul 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 tăieńlor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal/repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a B ex. arbore tânăr cu balot de pământ O minimum
7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborilor uscaWdeclin biologic avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
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 —50 ex. arbori
Defťişare —3 ex. arbori (2 ex. uscate 100%, 1 ex. declin biologic)

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUIM

Red; 89/4 ex./2307.2018
prezenlul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpi/wwwpmbrolinstiltitil'primarla;(JI,ectL'Jdireclia mediuiavize a,bod n consultare/avize arbori in consuhare.php pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

»iUJ Direcţia de Meďu
POMANIA
‚91n-Żrne sÁBÁTcnIU MPflEUNA

Nr. 6072116399731

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 59, str VoUa nr 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35197/03.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639973/05.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6072/06.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 59, din str. Voila nr. 3, sector 4, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 59, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 13.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Faţă bloc — arbori în aliniament stradal:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile în
carosabil şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 5 ex. Acer negundo (arţar) O 40-6Ocm, h 10-1 2m, dezechilibrate spre carosabil
Spaţiul verde faţă bloc:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din lungimea ramurilor pendule
orientate spre faţada blocului (după caz), în vederea eliminărU riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu apflcarea lucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O lOcm, h 6m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 25cm, h 9m
- 2 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 20-25cm, h lOm
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 20m, h 14m cu degajare faţadă bloc
Spaţiul verde spate bloc:

Degajare fatadă bloc (după caz) i reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în
vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

Bd. RinaDiseta nr. 47, cod poştal O5l3. sectar5, BucumşU. Pomán
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condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la
baza acestora Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 9m, înclinat 1a15° spre alee;
- 2 ex. Acersp. (arţar) O 20-SOcm, h 12-14m, 1 ex. eśte dezechilibrat spre carosabil;
- 1 ex. Ailanthus sp. (oţetar) O 4Ocm, h 15m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 20-25cm, h lSm, 1 ex. bitulpinal — degajare faţadă.
Aplicarea Iucrărilor de echiflbrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Cerasus avium (cires) O 3Ocm, h 1 2m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 19 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUILĂ

Red: B P14 ex/19012018
prezentul aviz a iasl poslat ps site-uI PMB
httpí/www.pmb.rolinstitutiilprimaria/dirsctiitdirectia mediuíavize artod in consultare/avize a,toń n cnnsultare.php pe date ds
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/:%..:.:.:.
Direcţia de Mediu

ROMANIA
IOIS2ŮIS I SÁnSÁnIL, VPPEUNA

Nr.6236/16411571

CĂ TRĘ
Administraţia Cimitirelor şi Crematorülor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştänţă:
- Címitirul BeIIu - Şerban Vodă, Calea Serban Vodă nr 249, sector 4
-D-nul' - ;tr. ĺ sector

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1641157/10.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6236/11.07.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat in
Cimitirul BeIIu, în vecinătatea Iocuńlor de veci nr ‚ din figura ‚ aflate în
concesiunea dânsu)ui i a altor două personae (dar pentru care a omis să facă dovada
calităţii de concesionar), după verificarea efectuată pe teren, în data de 20.07.2018,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 3Ocm, h 7m, uscat 100%, situat pe Iocul de veci nr. în
vecinătatea Iocurilor sus menţionate— prezintă risc de prăbuşire peste monumentele
funerare din jur.

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratow)ui )egal aI terenului pe care se atlă arboreie (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, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor funerare din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pâmânt O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie

Q de specie, în Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea ACCU,
în perioada optimă (toamna anului 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
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 şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii având în vedere că Cimitirul BeIIu —Şerban Vodă se află pe
Iista Monumentelor Istorice.

Defrişare: 1 ex. uscat 100%

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

-
. Intocmit: Insp. Tudora BUIM

Red: TB/4 ex./2a072018 J /
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB ( -.

tż /
http://vAw;pmb.ro/institutii/primari&directii/directia médi&aź&-3ŕbori in consultare/avize arbod in consultare phn, pe data de Qş ţj-7
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

e/ Direcţia de Mediu
I ROMANIA

1910 7000' SARATflfliL4 iMPOEuNÁ

Nr 6408116420321 1Ýoj:o/ľ

CĂ TRE,
Administraţia Cimitkelor şi Crematoriflor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Cimitirul BeIIu - Şerban Vodă, Caĺea Serban Vodă nr 249, sector 4
- D-nul Murean Ion Mircea Dumitru, Aleea Potaisa nr 5,
8Ł A 17 sc. 1, ap. 5, sector 6 E-mafl: murean.michi@gmaiLcom

Referitor Ia adresa domnului Murean Ion Mircea Dumitru, înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1642032/12.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6408/13.07.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic
avansat, situat în Cimitirul BeIIu, în imediata vecinătate a Iocului de veci nr. 83 din Fig. 119,
aflat În concesiunea dânsului, conform Actului de concesiune nr. 30496/03.11.2016, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 20.07.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Ocm, h 12m, bitulpinal, uscat 85% situat Ia
picioare Ioc de vecľ, în imediata apropiere a Iocului nr. 83 din f ig. 119 - prezintă risc mare
de prăbuşire peste monumentele funerare din jur.

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a. spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuîndu-se masa Iemnoasă peńtru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor funerare din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore cu balot de

c pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea ACCU, în perioada
optimă ( - toamna anului 2018).

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii având în vedere că Cimitirul BeIIu —Şerban Vodă se află pe
Iista Monumentelor Istorice.

Defrişare: 1 ex. uscat 85%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Afwiana POpA

Red: T814 exJ2JOi2OlR 6
prezentul aviz a Ínst postat pe site'ul PMB ‘

httpJwwwpmbIohinsttIItipnmnrta/drecŤttL[ecIia medi ze in congutľare/avize arbod n consitarepłp pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănta
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

\/ Dir cţia de Mediu¶ sĹu—D:t Qf1Jt:Ä

Nr. 5938/1639403! 91.

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Doamnaä Str. ir. bI. sc. et. ap, sector 4
-Asociaţia de Proprietari bloc D, sc. A, Str. SibieI nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei ‘, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639403/03.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 5938/04.07.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori putrezi Ia radăcină
prezen!ĺnd pericol pentru bloc, autoturisme cât i pentru Iocatari", după verificarea efectuată
pe teren, în data de 18.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.GM.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
SpaţiuI verde Iateral stânga scara A spre str. SibieI:

Degajare faţadă bloc, reţea de cabluri aeriene cu 1-1,5m (după caz), reducerea cu
cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea

(3 Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h lOm
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 45cm, h 9m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35cm, h 9m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 9m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea degajării cablurilor

electrice, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de
proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborU - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

Bđ. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia

TeI: 021 .305.55.00
http://www.pmb.ro



bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţfllor din jur, a reţeieior aeriene şi a aijtoturismeior de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau adminisťratorul 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îi afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-M riana POPA

!ntocmit Insp. Tudora BUILĂ

Red: TB/4 ex./24072018
prezantu! aviz a fost postat pe site-ul PMB
httpí/wwwpmb.ro/institutli/orimaria/d[rectiiĺdirecţia mediu/avize arbori in consultare/avize arboń in consultare.php, pe data đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Ů 2. UL JJ18

ŔOMÂN IA
1918 2018 I SÁPI3ÄrnflIM iMODĹUNA

CĂ TRE,
Primăria SectoruIui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $ünţă:
Asociaa de Proprietari bloc 37, B-dul Tineretului nr. 31, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 36956/03.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1639970/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6048/06.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 37, din B-dul Tineretului nr. 31, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 37, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 18.07.2018, á fost 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 faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminărü
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora Ia

- 2ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-4Ocm, h 13-14m, înclinate Ia 15° spre
carosabil/trotuar

- lex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e SOcm, h 14m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 10-13m, înclinate Ia 10-15° spre parcarea
auto

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 16m, dezechilibrat spre parcarea auto
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminărfl riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 9m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 7m, bitulpinal
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 spaţülor verzi de pe teritoriul

Nr. 6048116399701

Bd. Regha EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclor5, Bucureşti, Románia

FeI: 021.305.55.00
httpiIwwi.pmb.ro



Municipiului Bucure$i, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI aflşeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatańlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitedi.
Toale tare — 12 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l i' Joi fl SALSÂICL; MrMO L L LJŃÁ

Nr. 6049116400181 O z ;e —

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Seréiciul Monitorizare şi Control Spaţi Veai

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 1, Str. Stoian Militaru nr. 105, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. Nr. 33142/26.06.2018, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1640018/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6049/06.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI.1 din str. Stoian Militaru nr. 105, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 18.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiřicările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Tilia sp. (tei) o 45-5Ocm, h 1 5m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării hscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 45cm, h 13m, dezechilibrat spre stradă — cu degajare
faţadă, cabluri electrice electrice
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea
eliminării riscului de desprindere frăngere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 045- SOcm, h 15-16m, (lex. înclinat Ia 15 spre parcarea auto
i 1 ex. prezintă coronament format din 3 arpante) — pericol pentru parcare

- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 25cm, h 9m, dezechilibrat spre stradă înclinat Ia IW spre
parcarea auto

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Abies sp. (brad) 0 4Ocm, Ii 13m, uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m uscat 100%

Bd. Rogina EIabeta nr. 47, cad paştal 050013, sector 5, Bucureşti, Romănia
TeI: 021.30555.00
http;ííw.pmb.ra



Spafiul verde spate bloc:
- 1 ex. Prunus cerasus (visin) O 2Ocm, h 4m uscat 100%
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) 4m uscat 85% - prezintă scorbură Ia baza trunchiului i

pe trunchi
Łucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/33592.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsurř 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arbodlor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului);

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantărb de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametwlui în funcţie de
specie in perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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 cadwl P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. ĺn caz contrar se vor aptica sancţiuni conf.
ań.4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI ařişeze, in copie,
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 — 6 ex. arbori
Defrişare — 4 ex. arbari uscaţi 85-100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Ma ‘ana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1
Direcţia de Mediu

02. :uüh

ŘOMÂN IA
1916 7016 SÁPUĄÎOP;M IMI)P[L)NĄ

CĂ TRE,
Prîmăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et.
Verzi

1, sector 4

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari bloc 11, sc. 2, Str. Huedin nr 11, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33140/26.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1640013/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6050/06.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 11, sc. 2 din Str. Huedin nr. 11, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului 11, sc. 2, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 18.07.2018, a fost 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2 i Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 3Ocm, h 8m, înclinat Ia 15 spre carosabil
Degajare stâlp de iluminat public, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea

ramurilor uscate Ia
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 25cm, h 6m
Eliminare ramificaţii uscate din coronament Ia:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 4m bitulpinal

Spaţiul verde spate bloc scara 2:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 3Ocm, h llm, cu început de scorbură Ia h 0,7m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 14m, dezechilibrat spre carosabil
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate

auto/alee/carosabil, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) e 25cm, h 6m
- 2 ex. Salix sp. (salcie) e 20-25cm, h 6-8m

Bd, Regina EJabeta nr. 47, cod poştal 050013. sedor 5, Bucureşti, Rom%iia
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Defriare cu extragerea rădăcinhlor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2:

- 1 ex. Prunus avium (cire) e 35cm, h 5m, înclinat Ia 2W spre carosabil — prezintă
cilindrul central pe toată Iungimea trunchiului

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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 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 eliminădi ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defńşarea se va efectua, pentru evitarea produceńi de evenimente cu urmări nedohte şi
crearea condiţjilor necesare plantării de mateńal dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verÍficării 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 după primirea avizului să iI aflşeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare —8 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
‚9ţ5 2OţÁOBMOI SŻCtLN&

Nr. 6051/1640006 ; 6567/1642876/ 02 ub

CĂ TRE,
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

O
Spre ştiinţă:

- D-na - - E-maiI: -

- D-na . ‚ str. Pricipatele Unite nr. vUa 8, sector 4

Referitor Ia adresele dvs. nr. 33137/26.06.2018, 37073/11 .07.2018,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1640006/05.07.2018, 1642876/16.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 6051/06.07.2018, 6567/17.07.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea doamnelor -

\ prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent aferent vilei 1 ‚ respectiv
toaletarea unui arbore din vecinătatea vilei B din str. Principatele Unite nr. 2,
sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 20.07.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în contormitate 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.

O nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde — alee acces între vilele din str. Principatele Unite nr. 2:

Reducerea cu 1/4 a înălţimii coronamentelor, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului
speciei, înălţimea considerabiiă şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 50-9Ocm, h 13-14m,
situate în aliniament pe aleea de acces între vile (1 ex, situat în faţa viiei B)

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din
Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a

‚yţOĄ
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arborilor (primavara-toamna) penţru a nu fi afectat echilibrul biologic al
acestora (cu excepţia eliminării rarrlurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate
executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcare.

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

Menţionăm că pentru arborii uscaţi situaţi în părculeţui din spatele vilelor
de Ia adresa sus menţionată, a fost emis avizul nr. 5176/1633684/18.07.2018,
cu termen de valabilitate doi ani de Ia data emiterii.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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Direcţia de Mediu
ROkANIA
lnIR2r,R'sÁpsMopM IMrPEUNA

Nr. 605211639999 ; 6407116421221 2. ‚uî ín

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre .gënţă
- DI. - 1, str. v. bl. sc. ap. sector
E-maiI:

_________

- Asociaţia de proprietari bloc 5, Intr. Cń.şul alb nr. 37, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33133/26.06.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639999/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6052/06.07.2018, respectiv adresa de
completare a domnului - ‘înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1642122/12.07.2018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 6407/13.07.2018 prin care se solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele imobilului dânsului din str.
Fraţii Făgărăanu nr. sector 4, respectiv a unui arbotś situat în aliniament stradal în
faţa imobilului de Ia aceeai adresă, după verificarea efectuată pe teren, în data de
18.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc Intr. Cri.şul AIb nr. 37, bL 5 (respectiv spate imobil str. Fraţii
Făgărăanunr.

Reducerea cu 1/2 a înălţimii coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
(3) desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, având în

vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului speciei, înălţimea considerabilă şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45-SOcm, h 15m, situate Ia cca. 5-6m
de clădirea de la nr. 16 — risc de desprindere ramuri
Defriare cu extragerea rădăcinilor .şi obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. str. Fraţii Făgărăanu nr. 14 (lateral stânga spre nr. 16):

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 9Ocm, h 13m, cu scorbură deschisă Ia
baza trunchiului i lipsa cilindului central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari bl 5 (pentru arborfl din spaţiul verde aferent blocului), 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
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echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce
s poate executa În orice perioadă a anului)

- d$frişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl Je evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăriia
6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare
diametrului în funcţie de specie în perioada optimă (toamna anului 2018) după cum
urmează 1 ex. În Iocul arborelui din alveola rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor,
respectiv 5 ex arbori pe spaţii verzi deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 4.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Oirecţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea Qverificării 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 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 — 2 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic avansat

DJRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
‘il
ŘOMÂNIA
191fl Ol8 SÂPaA:OV .żrt».A

Nr. 6053116399961 D 2 Ađ

CÁ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Vei'zi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 5, sc. 4, .Şos. GiurgiuIui nr. 121, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33034126.06.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639996/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6053106.07.2018, prin care ne transmiteţî
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 5, sc, 4 din os. Giurgiului nr 121,
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor
arbori situaţi în spaţiul verde din faţa błocului 5, sc. 4, de Ia adresa sus menţionată, după
veriFicarea efectuată pe teren, în data de 18.07.2018, a fost inventariat următowl material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 4:

Eliminarea etajului de ramuri de sub coroana propriuzisă, degajare faţadă bloc, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare si eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia:

- 1 ex. Tilia sp .(tei) O 4Ocm, h llm
Reducerea cu cca. lm din Iungimea ramurilor orientate spre faţada blocului cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h 5m
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre faţada blocului, cu

1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
ş eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia:

- 1 ex. Celtis sp. (sâmbovină) e SOcm, h 12m
Defriare cu extragerea rădăcinUor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 4:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 10-2Ocm, h 1,2-1,6m — ciotud
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se af]ă arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcVilor 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
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echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 arboreiui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţba piantăńi a 2 ex. arboń tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent bíocului de Ia
adresa sus menţionată.

La řinalizarea 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 in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor apiica sancţiuni conf.
arĹ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatahlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.
Toaletare — 3 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori- cioturi

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
I9I8 20181 SAPDĂrQPIMIM2II[IINA

Nr. 6054116399941 O Z ÁU

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dui MetaJurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari str. Ghe. Danielopol nr. 3-5, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 36407103.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639994/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6054/06.04.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari din Str. Gheorghe Danielopol nr. 3-5,
sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi
arbori situaţi în aliniament stradal în faţa imobilului de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren1 în data de 18.07.2018, a fost inventariat următowl mateńal
dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiřicările şi completările
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Aliniament stradal str. Ghe. Danielopol nr. 3-5:
Toaletare:

Eliminarea sarpantei uscate, reducerea cu 1/2 din Iungimea celeilalte arpante care
formează coronamentul penw echilibrare i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e SOcm, h 11 m
Defriare cu extragerea rădăcinUor i obligativitatea menţinerii alveolei:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 5Ocm, h 13m, uscat 100%

c3 Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorutui Iegal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu marcarea
corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrăriior, 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 arborelui (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerh de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr

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

Bd. Regina Eflsabeta nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5, Bucureşti, Român
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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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) În alveola rămasă Iiberă din aliniament.

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
verifîcăńi în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni cont
art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare— 1 ex.
Defrişare— 1 ex. uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu ‘....

ROMANIA
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cĂ T R E,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiintă:
-D-naA ‚str. nr. bti )‚sc. ap. sect4
-Asociaţia de proprietari bI. R3, str. EmU Racoviţä nr. 12, sect. 4

Referitor Ia adresa doamnei “ inregistrată Ia F.M.B cu nr
1639991/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6055/06.07.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent bI.
R3, str. EmiI Racoviţă nr. 121 secŁ 4, Ia Iimita cu parcarea de reedinţă, după verificarea
efectuată pe teren1 in data de 18.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24(2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1 — vecinătate parcare:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a a eliminării
riscuiui de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35m, Ii 12m, dezechilibrat spre parcarea auto — prezintă
coronament format din două arpante

Lucrările de toaietare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibwl biologic ai acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietawlui sau
administratoruiui iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de
pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăriior, 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 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.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 6058116400201 O2 %ĹI

•1
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ŔOMÂN IA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari bI. 11, os. OĺteniÇei nr. 75, sect. 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 33976/26.06.2018, inregistrată Ia P.M.R cu nr.
1640020/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6058/06.07.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii d-nei . — aI blocului 11 din os. Olteniţei nr. 75,
sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în
zona parcărU din spatele blocului, după verificarea efectuată pe teren, în data de
18.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Arbori în alveole parcare spate bioc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminărü riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echibbrare şi ehminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 50m, h 14m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, in vederea eliminărfl riscului de

producere a accidentelor prin desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 50m, h 13m cu multiple ramuri uscate în coronament
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminărfl
riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 45m, h 15m, înclinat Ia 15' spre alee
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 30m, h 12m înclinat Ia 25' spre alee
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 teńtoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frănte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se afiă arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
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evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidenteior sau a deteriorărü construcţülor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcarea auto.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 emiteńi.
Toaletare — 4 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
i!
ŘOMÂNIA
TPl 4i;flÄDr.r1aP[jĐ

Nr. 6059116400121 02. 4U LÜ$

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bL 11-31, B-dul Alexandru Obregia nr 28A, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 33847/26.06.2018, sector 4, inregistrată Ia P.M.B cu nr
1640012/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6059/06.07.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 11-31, B-dul Alexandru Obregia nr. 28A, sector 4, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 18.07.2018, a fost inventariat următorui material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modilcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucuregi,
avizăm:
Toaletare;
Spaţiul verde Ia teral dreapta bIoc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărh
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 35cm, h 12m, înclinat Ia 25 spre trotuar
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminării

riscuui de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurflor a condiţii meteo nefavorabie şi
eliminarea ramuriior uscate Ia

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, 1, 6-7m, înclinate Ia 15: spre alee/trotuar
Spaţiul verde spate bloc — zonă parcare:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminăŔi
riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) o 30-35cm, h 9-13m (2ex. înclinate Ia 25-30 spre
alee/trotuar i 1 ex, prezintă început de scorbură Ia h 3m)

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscuiui de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m, înclinat Ia 15 spre parcare — prezintă
scorbură Ia h 1,3m pe trunchi

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
orientate spre parcarea auto (după caz), în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea [ucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

o

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seclors, Bucureşti, Rom&iia
TeI: 021305.55.00
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- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 30cm, h 5-7m
- 1 ex, Ţilja sp. (tei) O 45cm, h 1 3m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 25cm, h 5m

Deťrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc:

- 1 ex. Prunus avium (cire) O 3Ocm, h 3m — trunchi
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.9230, cu acordul
Asociaţiei đe proprietari1 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 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 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea conđiţiilor necesare plantării đe material dendrologic tánăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrăńlor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona O
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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tănăr cu
balot de pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ja
adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrăhlor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a p)antărilor in compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din acelaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in 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 — 12 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l l S 2fll 8 I s4l3Aţ:)pIM I

Nr. 6062116399831 02. D8

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 39039/26.06.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639983/05.07.2018 şi ia Directia de Mediu cu nr. 6062/06.07.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a sesizîrfl doamnei emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore (1 ex. tei O 35cm, h 8-lOm), situat în aliniament stradal În
faţa imobilului nr. Str. Mooaia nr. 41-43, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în

C
data de 18.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi
administrarea spaţfllor 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:
Aliniament stradal str. Mosoaia nr 4 1-43:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea degajării stâlpului de
iiuminat, a eľminării riscului de producere a pagubeior mater i aie prin desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile, şi eflminarea ramurilor uscate, fără a
se elimina cele tinere de la baza acestora Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m, situat în aflniament stradal Ia 1 m de stâlp
electric (spre nr. 41 A) - prezintă început de scorbură Ia inserţia arpanteior

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 jct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a
arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu
excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă
a anului), prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal al terenului pe care se află
arboreie, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţeielor aeriene şi a autoturismelor din
parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorui legai 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 — 1 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
I' łDlS $Ä'DÂTDMIM'EUNÄ

sa
CÄ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Met&urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştüntă:
- D-nul C ‚E-maiI: c
- Asociaţia de Proprietari bloc 19, sc. 1, str. Secui!or nr 13, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 40961/04.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1640021/05.07.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6066/06.07.2018, prin care solicitaţi ca urmare a sesizării d-Iui

anu, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore ‚ (frasin e
30m, h 12m cu trunchiul înclinat Ia 45') aflat în zona Iocului de parcare nr. ‚ din spatele sc. 1 a bI.
19 din str. Secuilor nr. 13" ‚ după verificarea efectuată pe teren, în data de 16,07.2018, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi competăriIe ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Arbore în alveolă parcare — spate bloc scara 1:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminäńi riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile peste autoturismele din parcare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acersp. (arţar)O 35m, h 12m, înclinat Ia 25-30' spre parcare
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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestuia (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, teLO2l/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcarea auto.

Precizăm că propńetawl sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei ucrărior, siguranţa bunuńor 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.

Domnul Cristian Stan Merisanu, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

• —
•.

ŘOMÂN IA
‚gle DlB stpBÁD: M

Nr. 6068116400011 O i ii
cĂ T R E,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi control Spaţii Veni
B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 32g59/03.07.2018 inregistrtată Ia PMB cu nr.
1640001/05.07.2018 i Ia Directia de Mediu cu nr. 6068/06.072018, prin care soliciiaţi ca
urmare a cererii domnului emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra a doi arbori inclinaţi (.se sprijină pe gard, gardul intrând efectiv în tulpină, aproape de
intrarea in grădiniţă"), după verificarea efectuată pe teren, in data de 18.07.2018, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulteňoare 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 aferent bloc 30 .şi curte creşă

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărh
ńscului de producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate Ia:

- 2 ex. Acer negundo (artar) O 35-4Qcm, h 1 3m, inclinate Ia 25-30 spre trotuarlcarosabil
- se sprijină pe gard

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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte,
Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare—2ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA

910 30181 1;;flÁTo0.M ;.l:rţiNA

Nr. 33361211621106 2018

S.C. Ĺ
CĂTRE

Sos. VUIor nr.
/

S.R.L.
sector 5

Spre ştiinţă
- S.C.
os. Viilor

Co S.R.L.
nr ) bis, sector 5

Referitor Ia adresa reprezentantului S.C. ( t S.R.L., înregistrată Ia P.M.B
cu nr. 1621106/04.05.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 3336107.05.2018, prin care ne
solicită emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi în Iateralul accesului în incintă
din os. Viilor nr. 21, sectorul 5, vă facem cunoscut că Ia verificarea efectuată pe teren în
data de 12.06.2018, s-a inventariat următorul material dendrologic pentru care conform Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şf completările ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Toaletare:
In Iateral acces Iipit de gardul care delimitează firmele S.C. - ) i $ a

- 3 ex. Populus sp. (plop) O 30 - 40 cm, h 14-16 m - Reducerea cu 1/2 a volumuiui
coronamenielor de mari dimensiuni1 cu aplicarea Iucrärilor de echilibrare în vederea
eliminăńi riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo neľavorabUe şi
eliminarea ramurflor uscaie electrice

Lucrările avizate se vor executa prin proprietarului Iegal aI terenului, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau deteriorarea construcţhlor din jur şi a reţelelor aeriene, conform art. 6 pct.
6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a 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, Dperaţiune ce se poate executa in 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.

Bd, Regina EIabeta nr. 47. cod paşta 050013, seclor5, Bucureştt, Romănia
TeI: 021.305.55.00
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Pentru reanalizarea cererii dvs. privind defrişarea exemplarelor populus sp. situate
Iângă imobilul cu nr. 19 bis, este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu cu sediul în
PMB mansardă, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sectorul 5, o exper[iză a Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administaţiei Publice (M.D.R.A.P.) din care să rezulte în ce mod
sistemul radicular/trunchiul aI arborelui afectează structura de rez'astenţă a imobilului. Lista
experţilor tehnici atestaţi - Bucureşti se poate găsi pe site-uI
M.D.R.A.P.(www.mdrt.rolconstructii/atestari-tehnico-profesionalelexperU-tehnici)

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Insp. Florentina
Întocmit

POPESCU I s exfl6.07.2018

prezentul aviz a fost pos*aL pe site-uI PMB
(htpJk.pmb.rorInstthJtiitDrimaria/directii/direcIia meditdav,ze arboń in çonsultarelavlzę a,toń in consultare.php). pe dala

de

i t ILQ ü:a
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06, ‚P

‘(1i\:
ŔOMÂNIA
lqls ZQI8 APCÄTOPM IM:.p[UNA

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dui Metelurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $iinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. M60, Str Luică nr 39, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 36411/03.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1639975
din 05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6064/06.07.2018, prin care solicitaţi ca urmare
a cererii domnului Pethlă Cristian — administrator aI blocului M60, sc 1 din str. Luică nr. 39,
sector 4, emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arbońlor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 18.07.2018, a fost inventahat următowl material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea 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 bioc scara 1 i Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 8 ex. Fraxinus sp. (fmsin) e 30-45cm, h 10-17m, (7 ex. inclinate Ia 15-20' spre
parcarea auto)

- 1 ex. Flatanus aceńfolia (platan) e 4Ocm, h 14m, dezechilibrat spre parcarea
auto/alee

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 5Ocm, h 18m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 16m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O SOcm, h 1 5m dezechilibrat spre parcarea auto (în

alveolă parcare)
Reducerea cu 1/3 a volumuluí coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30-4Ocm, h 10-12m, (1 ex.înclinat Ia 25-30' spre
parcarea auto i 1 ex, situat în alveolă parcare)

- 2 ex. Acer sp. (artar) e 35-4Ocm, h 12m, înclinate Ia 15-20' spre parcarea auto
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

Nr. 6064116399751

Bd. Regina EIabeta nr, 47, cod pcştal 050013, sedor 5, Bucureşti, Romůnia
TeI: 021.305.55.00
httpiAww.pmb.ro



ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e SOcm, h 16m, dezechilibrat spre Ioc
de joacă1 cu scobură Ia baza trunchiului

- 1 ex. Acer sp. (artar) e 35cm, hlOm, înclinat Ia 30' spre parcarea auto/alee
Reducerea cu 213 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în

vedereaechilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 45cm, h 13m, înclinat Ia 201 spre parcarea auto —

prezintă început de scorbură Ia baza trunchiului
Spaţiul verde faţă bloc 2 i Iateral dreapta - stînga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminăńi riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 4Ocm, h 13m,
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 1O-15m, înclinate Ia 30' spre Ioc de
joacă/parcarea autolalee

Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare i eliminarea ramuhlor
uscate din coronamente Ia:

- 7 ex. TiIia sp. (tei) O 30-35cm, h 12-13m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1.şi Iateral dreapta - stânga:

- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) e 4Ocm, h 9m, uscat 100%
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 8m, cu scorbură deschisă

pe h 1 m i cilindrul central parţial putred
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 3Ocm, h 7m, fără coronament uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, 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

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 fränte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua1 pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi/declin biologic
avizaţi pentru defriş,are, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărh a 8 ex.

Bd. Regra EUsabeta nr. 47. d paşlal 05C013, sedorS. Bucureştl. Romana

TeI: 021.305.55.00 t. 4016
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arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie in perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului
de Ia adresa sus menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afeze, 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 — 32 ex. arbori
Defrişare — 3 ex. arbori uscati 100% i în decĺin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPArr

Întocmit: Insp. Tudora BUILA

Red: TBĺ4 exfliOi2OlB
prezentul aviz 3 fOSt potat pe şŕte-uI
PMBhttp IWňww.prnb wŢnStilutiUDnmana!diecWdîedia medijav,e arbori in consoiareIavÉze aWcn In çonsottare Dhp pe data do ‘“7 ‘
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

:ť':(;

ŔOMÂNIA
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Nr. 6065116399091 &Âi 1B8

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURIs1AGREMENT BUCURESTI

Serviciul Intreţinere Amenajare Spaţii Veni $ Tratamente Fitosanitare
os. Bucureti Ploiesti nr. 88, sector 1

Referitor Ia adresa dvs. nr. 6058/06.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639909/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6065/06.07.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 17 ex. arbori uscaţi în
proporţie de 100% i a unui ex. în declin biologic avansat, situaţi în Parcul Tineretului,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în
tabelul anexat solicitării, cu fotografiile aferente, vă comunicăm

- in conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare i H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe
teritoriul Municipiului Bucureşti (Anexa 1) avizăm executarea Iucrărilor de defrişare a
celor 18 exemplare arbori menţionate în tabel, situaţi în peluzele dir parc, arbori 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 arborii, 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.

Pentsu refacerea fondului vegetal si repararea prejudiciului adus mediului în
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are obligaţia plantării a
23 exemplare arbori tineri cu balot đe pământ, cu ® minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în peluzele din parc, unde se
execută defrişările.

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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni
conf. art 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţü:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi;

Bd, Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Romăiia
TeI: 021.30555.00
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- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişare, cu
precízarea datei calendaristice şi a interva(uiui orar tn 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 institutiei;

- plantarea de arbori aparţinänd speciei care urmează să se defrişeze;
Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice

neconformitate đintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată
intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate, iar administratowl 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 17 ex. arbori uscaţi 100% + lex.în deciin bioiogic avansat

Director executiv
Simona-M riana POPA

k11 iJ
‚ą;9 r):

Întocmit: Insp. Tudora BUÍLĂ

Red: TB/4 ex./21012018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
hQa;Ikw,w.pmb.ro(instiţutii/rimaria/direçIijţdirectia mediuĺavize arbod in çgnsultareiavize arbcd In consultare.php, pe data de

Bd, Regina EIabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5, Bucuişti, Romăiia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
I9l S 201 S SAPIJAIO; 1 11.! PPflNA

ĂH 2ď
CĂ TRĘ

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitoflzare şi Control Spaţii Veni
B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari bI. D12, Aieea Ciceu nr. 5, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35176/03.07.2018 inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1639978/05.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6071/06.07.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 18.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modifĺcările 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:
Spaflul verde faţă bloc i Iateral dreapta bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a
se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 35cm, h 14m, înclinat Ia 20 spre bloc
- 5 ex. Platanus acertfolia (platan) O 30-35cm, h 1 5m cu degajare faţadă bloc
- 10 ex. Tilia sp. (tei) O 45- 5Ocm, h 16m cu degajare faţadă bloc
- 1 ex. Prunus avium (cires) e 35cm, h 13m, înclinat Ia 15° spre bloc
- 1 ex. Geditshia sp. (giădiţă) ® SOcm, h 15m înclinatla 15Ó spre bloc
- 4 ex. Aesculus sp. (castan) O 40-45cm, h 14-17m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 6Ocm, h 13m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor în vederea echilibrării, a eliminării

a eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcăm) e 3Ocm, h 9m, înclinat Ia 20 spre parcare
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O SOcm, h 17m — Iipsă parţial scoarţă pe trunchi i

arpante
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului în vederea echilibrărfl, a eliminării

a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

Nr. 6071116399781

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureştl. România
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- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 4Ocm, h 13m, cu scorbură Ia baza trunchiului
Degajare faţadă bloc (după caz) cu eliminarea etajelor inferioare uscate din

coronamente Ia:
- 4 ex. Abies sp. (brad) O 20-35cm, h 10-13m
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor

uscate din coronamentre Ia:
- 3 ex. Platanus acerifolia (platan) e 20-25cm, h 7-9m
- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş rou) 35cm, h Sm
- 1 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) O 3Ocm, h 11 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 25-3Ocm, h 9m
- 1 ex. Pwnus cerasus (visin) O 2Ocm, h 7m

Loc de recreere spate bloc:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina
cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 6 ex. Populus canadensis (plop ccanadian) e 60-80cm, h 18-19m- afectează
vizibil faţada i terasa blocului

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre bloc în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea
ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h 13m
Đefrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc

- 1 ex. Prunus persica (piersic) e lOcm, h 3m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal

aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectowlui 4, telefon 021/335.92.30, cu
acordul Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor
din jur şi a reţelelor aeriene, astfel
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentru a —

nu fi afectat echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului);

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia päantării unui ex. arbore
tânăr cu balot de pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametwlui în
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funcţie de specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent
blocului de ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea
verifjcării 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 după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, 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 — 45 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘;1ţ;.:'.
Direcţia de Mediu I

l I ROMANIA
1919 2C19 SÁZEÄTODIM M99E•JNA

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBIUAR

Serviciul Lucrări Reparaţii
Bd.Regina Ehsabeta nr. 16, sector 3

Spre ştUntă:
DL Mitropolit Iosif nr. Ć sect or 4
E-mafl

Referitor Ia adresa dvs. nr. 39900/12.07.2018, înregistrată la P.M.B - Direcţia de Mediu
cu nr. 6409/13.07.2018, prin care solicitaţi ca urmare a cererii d-Iui C din
str. Mitropolit Iosif nr. emiterea avizului de specialitate pentru arborfl din curtea imobilului
din str. Mitropolit Iosif nr, ( sector 4, aflat în administrarea AFI, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 18.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriu Municipiului Bucureşľ, avizäm:
TOALETARE:
Curte imobil str. Mitroplit Iosif nr. ‚ arbori în vecinătatea gardului despărţitor
dinspre nr.

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminărfl riścului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile în curtea
imobilului din str. Mitropolit Iosif nr. de a sisita prejudiciile aduse acestuia prin

ĺ_. dezvoltarea ramurilor pe această proprietate privată, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
kJ coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h lOm, viabil, aI cărui coronament este dezvoltat i ăn
curta imobilului nr. 69

- 1 ex. Prunus sp.(corcodu) O 25cm, h 8m
Reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre curtea imobilului nr. 69,

în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Albizzia julibrisin (arbore de mătase) O 3Ocm, h 8m
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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arboriior (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului legal aI terenului pe care se află arborU - AFI, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor
sau a deteriorării construcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectcr 5, Bucureşti. Ramâna ./ GJ?
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Precizăm că proprietarul sau admnistratoruI Iegal aI terenului este răspunzător de
suravegherea execuţiei Iucrărilor, siuranţa 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.

Totodată vă comunicăm că aceste constatări au fost făcute din stradă nefiind permis
accesul în una din cele două curti ale imobilelor (solicitantul de Ia nr. 69 nu a răspuns Ia
telefon iar chiriasul de Ia nr. 67 nu era acasa Ia ora verificări neputând fi contactat).

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

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l13D1S

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
SerWciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- D-na B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 11, bL ‚ap. . sect. 4
- Asociaţia de Proprietari bloc B 15, B-du/ C-tin Brâncoveanu nr 11 sect. 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35165/05.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1642911 din
16.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 6544/17.07.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea doamnei . prin care solicită emiterea avizuiui de
speciaiitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat pe spaţiul verde aferent sc. 3 a
biocului 815 din B-dui C-tin Brâncoveanu nr. 11, sector 4(în faţa apartamentului dânsei —

iatura cu bulevardul), după verificarea efectuată pe teren, în data de 20.07.2018, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral stânga scara 3:

Reducerea cu cca. 1-1,5m din iüngimea ramurilor orientate spre faţada
blocului/trotuar (după caz), în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile, cu apflcarea Iucrăńlor de echilibrare a

/ -. coronamenteior şi eiiminarea ramurilor uscate Ia:
ki

- 4 ex. Acer sp.(arţar) 030-35cm, h 9-llm, dezechilibrate spre trotuar/bloc
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echiHbrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40m, h 13m (situat ia cca 2,5 de bloc) dezechilibrat spre
trotuar Ia 15°

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eiiminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35m, h 11 m dezechilibrat spre trotuar Ia 25°
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echWbrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25m, h 11 m înclinat spre trotuar Ia 30°
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)

Nr. 6544/1642911!
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pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă anului), cu acordul Asociaţiei de
propri$ari, prin grija proprietarului sau administratoruluil Iegal aI terenului pe care se află
arborfl - Primăria Sectowlui 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROM\N IA
lOlfl 231a 3

V& !9 %a

CĂ TRE,
Prîmăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştiinţă:
D-na Căruntu Georgeta - Colegiul Naüonal Mihai Eminescu"
Str. Geoge Georgescu nr. 2, sector 4
E-mail: veIig5T@yahoo.com

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34728/05.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642899/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6550/17.07.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a sesizării Colegiului Naţional Mihai Eminescu din str, George Georgescu nr 2,
sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
unităţii de învăţământ de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 25.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulteńoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normee de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronarrienteIor, în vederea eliminărfl riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor, Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, Ia

- 4 ex. Morus sp. (dud) O 30-35m, h 7-8m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor, Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, Ia

- 3 ex. Fopulus alba (plop alb) O 40-90m, h 15-16m, înclinate Ia 15-20 spre
parcarea din exteriorul unităţii de învăţământ

Reducerea cu 1-1,5 m din Iungimea ramurilor care afectează faţada clădirü şi a celor
orientate spre curtea unităţii de învăţământ, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45m, h 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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbodlor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborH - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de

Rd. Regina Elisabela nr. 47. cod pcştal 050013, sector 5, Bucureştż, Románia
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prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturishelor din parcarea auto. L

Fecizăm că proprietawl sau administratowl Iegal âI 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.
Toaletare — 8 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŔOMÂNIA
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Spre ştünţă:
- D-na
- D-na
E-mafl: r
- D-nul

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 38022/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642883/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6563/17.07.2018, prin care sohcitaţi ca
urmare a sesizărilor doamnelor .‚ respectiv a
domnului emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore situat în str. Oraviţa între imobilele nr, i 1 sector 4 (Ia Iimita cu gardul
dintre acestea), după verificarea efectuată pe teren în data de 25.07.2018, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviląnul
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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

-—
Arbore situat Ia Iimita cu gardul despărţitor dintre imobilele nr. $ nr. din str.

‘--1 Oravka:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h llm, înclinat Ia 30° din coronament spre imobilul

de Ia nr. — arborele se sprijină pe gardul dintre cele două imobile ş prezintă scorbură
deschisă Ia baza trunchiului cu Iipsa cilindrului central — pericol iminent de prăbuire

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite, prin grija administratorului/proprietarului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărĺi construcţfllor din
jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciuiui adus mediuluil, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
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specie, în zone deficitare în vegetaţie din vecinătate Iocaţiei sus menţionate, sau dacă nu
sunt identificate în vecinătate, pe raza sectorului 4, în perioada optimă - toamna anului
2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. în pericol de prăbuire

Director executiv
Simona-Mariana POPA'Q
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1 /%.ý:

Direcţia de Mediu

Nr 6572/1643211; 663011643546ĺ 06. B

CĂ TRE,
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

Comunitatea Evreflor din Bucureşti
Str, Sfânta Vineri nr. 9-11, Bucureşti

În atenţia domnului Preşedinte, I

Cimitirul Evreiesc de rit spaniol Sefard din Şos. Giurgiului nr. 2

Referitor Ia adresele dvs. nr. 768/16.07.2018, 775/17.07.2018, înregistrate Ia P.M.B
cu nr. 1643212/16.07.2018; 1643546/17.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6572/17.07.2018; 6630/1& 07.23018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru toaletarea unui arbore (dud) din incinta Cimitirului Evreiesc de rit spaniol Sefard din
Şos. Giurgiuiui nr. 2, sector 4, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren in
data de 20.07.2018, avizăm:
Toaietare:
Incintă cimitir Iateral stânga Ia limita cu gardul dinspre Cimitirul Evanghelic Lhute*an:

Reducerea cu 1/2 a voiumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eiiminărfl riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare şi eflminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex.Morus sp. (dud) O 50-60m, h 14
Lucrările de toaietare 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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eflminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratowlui iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare
a azonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţfllor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Vă reamintim că baza unei solicitări anterioare din anul 2017 vi s-a transmis adresa
nr. 9215/1557952/03.11.2017 prin care aţi fost întiinţaţi că pentru emiterea avizului de

Bd. Regina Elisabeta nr 47. ccd paşral 050013, sectar5, Sucureşti. Rcmânia
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defriare a arborilor uscaţVîn declin biologic situaţi pe raza cimitirului de la adresa sus
menţionată, este necesar să delegaţi o persoarjă reprezentantă a instituţiei dvs, care să se
prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B ţcu sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47,
mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, in zilele de marţi între orele 9-13, cu un act de
identitate şi o Delegaţie semnată de Directowl/Preşedintele instituţiei, pentru a semna un
Angajament de plantare pentru l3ex. arbori.

După semnarea Angajamentului de plantare va fi emis avizul de defriare.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare: lex.

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .1ťr..;:.:.:.:...
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
l QIS 2alR I SÁBÄTOZ .ll"DQELNA

D B ň'r

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă: -

Asociaţia de Proprietari bloc E4, Aĺeea NicuIiţeI nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37120/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1642871/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6528/17.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc E4, din Aleea Niculiţel nr. 2, sector 4,
prin care soflcită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului E4, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 31.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
SpauI verde faţă bioc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea pchilibrării, a eliminărfl
riscului de desprirjdere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţH meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Aesculus sp. (castan) O 40-SOcm, h 16m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h 1 6m
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 15m — pericol de desprindere ramuri în parcarea

auto -

- 7 ex. Acer sp. (arţar) O 40-45cm, h 17m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25-3Ocm, h 7-9m, (1 ex înclinat Ia 25' spre scara 3

i 1 ex. dezechilibrat afectat pe trunchi)
- 8 ex. Celtis sp. (sâmbovină) O 45-5Ocm, h 17-18m
- 1 ex. Prunus avium (cires) O 4Ocm, h 19m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminăńi

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45m, hl3m înclinat Ia 15' spre carosabil
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 35cm, h 9m, înclinat Ia 25° spre carosabil
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea eliminării ňscului de

dezrădăcinare aI arborelui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30m, h 12m, afectat Ia baza trunchiului

Bd. Regina Đisabeta nr. 47. cod paştal 050013, sedor5, BucureşU. Ramánia
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Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminărfl riscului de
dezrădăcinare aI arborelui, de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu apflcakea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor ijscate la:

- 1 ex. Celtis sp. (sârţnbovină) O SOcm, h 19m afectat Ia baza trunchiulu
Arbori în alveole parcare faţă bioc:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
dezrădăcinare aI arborelui, de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 12m înclinat Ia 35
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 11-13m
Spaţiul verde Iateral dreapta - stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, În vederea eliminării riscului de
dezrădăcinare aI arborelui, de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 13m înclinatla 15° bloc (Iateral dreapta)
Reducerea cu 112 a volumului coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h 13m înclinat la 25-30 spre parcarea auto (lateral
stânga bloc)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 9m Înclinat Ia 25-3O spre parcarea auto
(Iateral stânga bloc)

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminărü riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor ucate Ia

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) O 45cm, 1) 14m, dezechilibrate spre parcarea auto
- 1 ex. Prunus avium (cire) O 4Ocm, h 17m
- 6 ex. Acer sp. (arţar) O 40-45cm, h 15m dezechilibrate spre parcarea auto
- 6 ex. Tilia sp. (tei) O 30-45cm, h lBm
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 45cm, h 17m
- 6 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40-SOcm, h 1O-20m (exemplarul cu hlOm este O

afectat la baza trunchiului)
Reducerea cu 1/3 a înălţimfl coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrăńlor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 50-6Ocm, h 25m
Eliminarea ramurilor/vârfului uscat cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 3Ocm, h 9m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de
despńndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrăńlor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate La:

- 2 ex. Acer sp. (artar) O 25-3Ocm, h 9-11 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 9m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) e 30-5Ocm, h 12-14m
- 1 ex. Prunus avium (cires) O 3Qcm, h 1 Om
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Defriare cu extragerea rădăcinilor:
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 30-45cm h 9-lSm, (1 ex. putred Ia baz trunchiului i lex. c

scorbură deschisă Ia baza trunchiului — pricoI de prăbusire
Lucrările avizate se vor executa pkn grija proprietarului sau administratorului Iegal a

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. nr. 304/2009

priv(nd 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţi(Ior necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de

O 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, pci 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.MB. 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 l2ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie În perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.MB. 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 ceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 68 ex.ex. arborí
Defrişare — 2. ex. în declŕn biologic

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maťana POPA
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Direcţia de Mediu ‘
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Đirecţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 18. B-dul Tineretului nr. 27, sector 4
D-nul
E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 34723/11.072018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642866/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6539/17.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea d-Iui e- preedinte aI Asociaţiei de proprietari bI. 18
din B-dul Tineretului nr. 27, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde aferent blocului 18, de Ia adresa
sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 25.07.2018 i în urma
discuţiei telefonice avută cu d-nu reprezentant aI asociaţiei, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verżi 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 teńtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc scara C:

Q Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre
parcarea auto/carosabil, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
peste autoturismele din parcarea auto, şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 8m, bitulpinal, înclinat Ia 25' spre parcarea
auto

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de

Nr. 6539/1642866!
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proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului Iegal ai terenului pe care se află
arboifii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacundu-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloc4 căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenir a accidentelor sau a deteriorării
construcţfllor din jur1 a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizuiui să îI afişeze, în copie,
ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POP t1Ç
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CĂ TRE,
PrimărÎa Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

8-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

— Intr. Vulturului nr sector 4
nr. 1bL

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35168/05.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1642909/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6545/1707.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate, ca urmare a sesizărUor societăţii
respectiv a doamnei ‚ referitoare Ia arborfl situaţi în piatbanda de Ia Iimita cu
carosabilul din Intr. Vulturului (între os. Vitan Bâzeti i sus menţionate),
după verificarea efectuată pe teren, în data de 25.07.2018, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 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 Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Eliminarea ramificaţfllor de sub coroana propriu-zisă, reducerea cu 1/4 a volumului
coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare, în vederea eliminărfl riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile În stradă şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 20 ex. Acer sp. (arţar) O 20-25cm, h 5-6m
- 5 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-25cm, h 5-6m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 25cm, h 5m
- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 20-25cm, h 5-6m

Igienizare (de câte ori este nevoie):
- eliminarea vegetaţiei spontane cu e 2-Scm aparţinând specUlor Ailanthus, Acer,

Prunus, Fraxinus şi a Iăstarilor Iacomi de Ia baza trunchiurilor arborilor conform art. 1 din
Hotărârea nr. 121/2010 privind unele măsuri de asigurare a ingrădirfl, salubrizărH şi
igienizărü terenurilor virane în Municipiul Bucureşti cu modificările i completările ulterioare
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 2Ocm, h 8m uscat 90%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Ocm, h 5m, uscat 100%;
Lucrările avizate se vor executa prin grija propńetarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene i autovehiculelor de pe carosabil,
astfel:

Nr. 6545116429091 O 6. UÝE

Spre stiintă:

sc. ap, sector 4
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- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritońul 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- igienizarea zonei se va executa cât mai curând, în vederea asigurării unui climat sănătos
pentru cetăţeni şi a condiţiüor optime de dezvoltare a materialului dendroiogic rămas

- defrişarea se va efectua cât mai curând, pentru evitarea producerfl de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr

304/2009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 2 ex. arboń tineri cu

balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în platbanda de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, 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 emiterH.
Toaletare — 29 ex.
Defrişare — 2 ex. uscate 90-100%
Igienizare

DJRECTOR EXECUTJV1Ů
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudoa BUILĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
Doamna str. Uimetului nr.. ‚ sector 4
E-maiI:

O Referitor la adresa dvs. nr. 39498/11.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1642889/16.07.2018
şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6557/17.07.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
doamnei de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore
situat in aliniament stradal în faţa imobilului nr din str Ulmetului, sector 4, după veriflcarea
efectuată pe teren, in data de 25.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal Str. Ulmetului nr.

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării
riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor peste
imobilele din vecinătate si/sau autoturismele de pe carosabil Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor usdate, Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 5Dm, h 13m cu degajare reţea de cabluri aeriene
Lucrările de toaietare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arLSorelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic

Q aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a onei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa emnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de e<ecuţie 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.• Ú mSimona-M na POPA Ą 4
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Direcţia de Mediu ......•.

ROMAN IA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bIoc 44, Str. Viana nr 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 39539/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642888/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6558/17.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 44, din Str. Visana nr.3, sector 4, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru ‚tăierea unui prun sălbatic crescut
peste ţevile de evacuare apă menajeră a blocului spre canalizare i toaletarea unui oţetar
care deranjează “, arbori situaţi pe spaţiul verde aferent blocului 44 de Ia adresa sus
menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 25.07.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările 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 Ia teral dreapta scara 1 faţă:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamenului, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborelui, sau de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eiiminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 35cm, h llm, înclinatla 25-30 spre carosabil
Reducerea cu cca 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, în

vederea echilibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) @ 3Ocm, h 9m, înclinat Ia 15 spre carosabil
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu f] afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuändu
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarui sau ađministratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

Nr. 655811642888/
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operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz

contrar aplicándu-se sancţiuni cDnform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI ařişeze, în copie,

Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
MenţiDnăm că pentru defriarea exemplarului prun, pentru care Asociaţia de

proprietari solicită emiterea avizului de specialitate, este necesar ca aceasta să prezinte Ia
Direcţia de Mediu o adresă de Ia Apa Nova în care să se speciFice că sistemul radicular aI

arborelui aduce prejudicfl matehaie asociaţiei prin afectarea bunei funcţionări a reţelei de

apă/canal, După prezentarea acestei adrese Direcţia de Mediu va emite în ceI mai scurt

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA “ć

ţŢ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
l9l ZDI8 I HMD.M 1pEt,NĄ

O 6. tr

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 3

DIRECŢIA ADMJNISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Serviciul Inspecţie Parcuri

Intrarea Odobe$i nr. 5-7, sector 3

Spre ştiinţă : Asociaţia de proprietari bloc M5, $0. 2, B-dul Theodor Pallady nr. 18, secL3

Referitor ia adresa dvs. nr. 129858/16.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1644586/20.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6783/23.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. ulm O 45-5Ocm,
h 10-12m), situat în spaţiul verde aferent bI. M5, scara 2, din B-dul Theodor Pallady nr. 18,
sector 3, conform foto anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanui 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 45-SOcm, h 10-12m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectoruiui 3, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur, a reţelelor
aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboreiui uscat, avizat pentru
defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ e minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie,
in spaţiul verde aferent blocului M5, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna
anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Director executiv
Simona- riana POPA

Red: TB/4 ex./30.012018
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
n,e2r,Ip:sÄlÁr;L. iVOIA

O 6 ‘p
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă : Asociaţia de proprietari bloc 46, Str. Stolnici nr. 7, sector 4

Referitor Ia adresá Asociaţiei de proprietari bI. 46, din str. Stolnici ‘nr. 7, sector 4,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1644925/23.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6856/24.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui aóore uscat1 situat în spaţiul verde din faţa sc. 2 a bI. 46 de Ia adresa sus

D menţionată, după verificarea efectuată pe teren în data de 31.07.2018, în conformitate cu
Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc Iateral stânga scara 2:

-1 ex. Acersp. (arţar)035cm, h 12m, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua1 pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile, de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor cin jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Q Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului 46 de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă
- toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Director executiv 2
c

L

Simona-Mariana POPA ‘ţ' u
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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Nr. 6993/1645782! Q5 HI' ‘“

Ld,

cĂ T R E,
Primâria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

A-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de proprietari bloc 4, str. Stoian Militaru nr. 97 x intr. Crişul AIb nr. 35, sector 4
E-maÜ:r

Referitor Ia adresa dvs. nr. 43003/23.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1645782 din
25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6993/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. plop O 4Ocm, h 6m), situat în
spaţiul verde aferent bI, 4 din str. Stoian Milîtaru nr. 97 x Intr. Crisul AIb nr. 35, sector 4, conform foto
anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor 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 teńtohul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea răđăcinhIor:
Spaţiul verde Iateral dreapta scara H:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 6m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţülor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi inălţime corespunzátoare diametrului în funcţie de specie, in spaţiul verde
aferent blocului 4, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018 (exclus
fiind specia plop).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, in copie, Ia
aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Director executiv
Simona-Maflqna POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ĺO MAN IA
1111 2018 0M.DEM

6997116457751 06

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Cantrol Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 43956/17.07.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1645775/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6997/26.07.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (arţar multitulpinal) cu
risc de desprindere a arpanteIor, situat în scuarui de ia intersecţia os. Olteniţei nr. 138 cu
str. Păduroiu, ia iimita cu trotuarul, după verificarea efectuată pe teren, în data de

O 31.07.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţHlor verzi din intravilanul Iocahtăţilor, cu modificările şi completăriie ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriui
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Scuar .Şos. Oltenąeí nr. 138 x str. Păduroiu:

Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentelor fiecărei tulpini, în vederea eliminării
riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
tulpinilor/ramuriior ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele de pe carosabil, cu
apflcarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar) O 3517n, h 9m - muititulpinal
Lucrările de toaietare avizate, se tor 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 arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrui bioiogic aI acestuia (cu excepţia eiiminării ramuriior uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

Q administratorului Iegal aI terenului pe care se afiă arborele - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a azonei de execuţie a Iucrăriior,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorui 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.

Prezentu) aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex. .\ah ÍQ.

DIRECTOR EXECUTIV c
Simona-Maçiana POPA
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
Il8 2nSISÁtÜÄTDPrMIMPDWNÄ

Nr. 6998/1645774/ 06.

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Scoala Generală nr. 79, Str. Cuza Vodă nr. 51, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 41173/13.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

() 1645774/25.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6998/26.07.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii colU Gimnaziale nr. 79 din str. Cuza Vodă 51, sector 4, emiterea avizului de
specialitate pentru mntervenţia asupra arborilor situaţi în curtea unităţii de învăţământ de Ia
adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, În data de 31.07.2016, 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 spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde dintre clădirea coIii $ sala de sport respectiv faţă sala de sport:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminărfl
riscului de producere a accidentelor prin desprindere, f rângere şi prăbuşire a ramurilor, Ia
condiţii met$ nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor uscate,
Ia:

- 17 ex. Tilia sp. (tei) O 45-80m, h 14-lSm cu degajare faţadă clădire coală pentru 5
ex.

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminărfl
riscului de producere a accidentelor prin desprindere, f rângere şi prăbuşire a ramurilor, Ia

(3 condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate,
Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 1 3m, înclinate Ia 15. spre imobilul vecin
Reducerea cu 1-1,5 m din Iungimea ramurilor care atectează faţada clădirilor din

vecinătate/faţada săIH de sport(după caz) cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare spre curtea
unităţii de invăţământ i eliminarea ramurilor uscate Ia

- B ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 11-12m
- 2 ex. Flatanus sp. (platan) O 25-3Ocm, h 11 m

Spaţiul verde spate sala de sport:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării

riscului de producere a accidentelor prin desprindere, f rângere şi prăbuşire a ramurilor, la
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate,
Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O BOcm, h 17m situate Ia Iimita cu gardul
Platbandă spaţiu verde zonă teren de sport:

Reducerea cu 1/3 a înălţimh coronamentelor, în vederea eliminării riscului de producere
a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor, Ia condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, Ia:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ pcştal C50013, seçtor 5, Bucureşt, Rcmănia
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- 8 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45-6Ocm, h 1 6m
Reducerea cu 2/3 a înălţimfl coronamentelor, în vederea eliminării riscului de producere

a accidentelor prin desp indere, frângere şi prăbuşire a ramurilor, Ia condiţii neteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, Ia

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 6Ocm, h 16m cu început de scorbură Ia
baza trunchiurilor

Spaţiul verde Iateral dreapta acces coaIă — spre creă:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminării

riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor, Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate,
Ia:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) O 4Ocm, h 13m, înclinat Ia 20' spre imobil vecin
- 1 ex. Moms sp. (dud) O 45m, h 13m, dezechilibrat spre cresă
- 1 ex. Acer negundo (artar) O 30m, h 1 Om înclinat Ia 20' spre imobil vecin
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 50-60m, h 15-16m

Defriare cu extragerea rădăcinÎlor:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45m, h 9m - prezintă scorbură deschisă Ia la baza trunchiului
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, evacuându-se (3
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 eliminărfl ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tenoIogiei 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 mediutui, în compensarea arborelui în declin biologic
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent unităţii de învăţământ
de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărU
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 —48 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA
1l 2Ol SAPOATCM

Nr. 7001116457691 5

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcfia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, ei. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 43513/13.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645769/25.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7001126.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 8 ex. arbori uscaţi 100%, situaţi în
aliniamentul respectiv în platbanda Bd. Metaiurgiei (între os. Berceni şi rond METRO)
sector 4, conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,
HCGMB nrl 14/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadwl plantaţülor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveoiei
Aliniament stradal i platbandă Bd. Metalurgiei (între os. Berceni $ rond METRO,)
Partea cu nr. pare:

- 3 ex. Populus sp. (plop) e 35-40 cm, h 5-7 m uscate 1 00%
Partea cu nr. impare:

- 5 ex. Populus sp. (plop) e 35-50 cm, h 8-12 m uscate 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua1 pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tănăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemnoasă pentw a nu bloca căile de acces,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi construcUilor din jur1 a reţelelor
aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot
de pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, exclus
specia plop1 în aliniamentui i platbanda aferentă Bd-Iui Metalurgiei în perioada optimă - toamna
anului 2018.

La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. artg alin.5 din Anexa 1 Ia H.c.G.M.B. nr
30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificării
in teren, 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 emiteńi.
Defrişare — 8 ex. arboń uscaţi 100%.

o

-

Director executiv
Simona-Marianş POPA
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Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărke Locală
ServiciuJ Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 44908/20.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1645762/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7002/26.07.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
90-100%, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4, inventariaţi pe teren de către
angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul anexat solicitărfl, cu
fotografiile aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea 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 pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor de
defrişare a celor 38 exemplare arbori situęţi în cele 35 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului legal aI terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau

Q deteńorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.
Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru

defdşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal al terenului are
obligaţia plantării a 38 exemplare arbori tineri cu balot đe pământ, cu O minimum 7cm
şi mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (exclus specia plop), în
Iocaţiile unde se execută defrişările (spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacăialveole
parcare), iar daca spaţiul nu permite, in zone deficitare in vegetaţie din sector, in toamna
anului 2018).

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. ln caz contrar se vor aplíca sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

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 Iegal al spaţiilor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia instituţiei;

Bd. Regina Eüsabeta nr 47, cod poştal 050013, sectcr5, Bucureşti, Rcmânia

TeI; 021.305.55.00 I
UKASIhttpJ/www.pmb.ro
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- infon-narea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrăńlor de defrişare, cu
preqizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în ąare acestea se vor executa, ţinându
se dont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, 5rin publicarea acestor informaţii pe
pagina of icială de intemet a primăriei de sector, în funcţie de posibiiităţile informatice şi de
decizia instituţiei;

- 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 teren, va fi considerată intervenţie asupra
arborilor fără aviz de specialitate, iar administratorul Iegal aI terenului, prin grija căruia se
execută lucrările, 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 teńtońul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 38 ex. arbori uscaţi 90-100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA ‘

Întocmit lnsp. Tudora BUILĂ

Red: BU4 ex./30.072018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
htWJ/wwwomb.ro/institutii!nrimari&directiiídirectia

O 3
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

9 &

s
-

•

• •. •.e

ŔOMÂNIA
1910 2918 J SÁBÂtDPIM CVJ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 44909/20.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1645764/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7003/26.07.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
80-1 00%, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4, inventariaţi pe teren de către
angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul anexat solicitării, cu
fotografUle aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea 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 spaţitlor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) si HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea lucrărilor de
defrişare a celor 39 exemplare arbori situaţi în cele 35 Ipcaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul rezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacu&idu-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 arboriíor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal aI terenului are
obligaţia plantării a 38 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu O minimum Tcm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Iocaţiile unde se
execută defrişările (spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurilor de joacă/alveole parcare), iar
daca spaţiul nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în 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
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
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţfllor verzi,
fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia instituţiei;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, sectors, Bucurfli, Rcmăna ‚.

TeI: 021.30555.00
hDp:Ź/www.pmb.w

•0 1 .00 ‚l DOl

Nr. 7003/1645764/



- informarea cetăţenilor, în 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 ce acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de iţiternet a primăriei de sector, în funcţie de posibili ăţile informatice şi de
decizia instituţiei;

- 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 Iegai aI terenului, prin grija căruia se
execută Iucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art 2, lit, c din H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabifltate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 38 ex. arbori uscaţi 90-100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

O 2)8
Red: 8114 ex/30.07.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http://www.pmb.ro/ingtitutjiĺprimaria/djrectjj/djrecfja medŞu/avize

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cad paştal 050013. sedar 5, Bucureşf, Ramânia
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•es...

- j

ŔOMÂN IA
1916 ?OIS I SĂPBÂTOP!M IMPEL]NÂ

P&

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serěiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Meĺalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor ia adresa dvs. nr. 43515/13.07.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1645767/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7006/26.07.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra a 12 ex. arbori uscaţi 100%,
situaţi în aliniamentul respectiv În platbanda Bd. Metalurgiei (între str. Turnu
Măgurele şi ronđ METRO) sector 4, conform foto anexat, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianui Iocalităţiior, cu
modificăńle şi compietările ulterioare, HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţhior de aliniament şi HC.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăciniior i obligativitatea menţinerii aiveolei:
Aliniament stradal şi platbandă Bd. Metalurgiei (între str. Turnu Măgurele I rond
METRO):
Partea cu nr pare:

- 3 ex. Pwnus sp. (corcodus) e 2025 cm1 h3-5 m uscate 100%
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 20-25 cm, h 6 m uscate 100%
- 2 ex. Pinus sp. (pin) e 20-25 cm, h 4-6 m uscate 100%
- 2 ex. Salix sp. (salcie) e 35-40 cm, h 4 m uscate 1 00%

Partea cu nr. impare:
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35 cm, h 6 m uscat 100%
- 1 ex. Pinus sp. (pin) e 25 cm, h 7 m uscate 100%
- 1 ex. Salix sp. (saicie) e 40 cm, h 7m uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea produceńi de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţhlor necesare piantării de materiai
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa iemnoasă pentru a
nu bioca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH
construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că admin(stratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrăriior, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunuńlor şi a
persoanelor in zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 ia H.C.GM.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
đefrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu
balot de pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

Nr. 7006/16457671

Bd. Regna Esabea rr. 47, rtd poştaiDSCOl3, s&m 5, Bąjaireşti RaTá,ia

TeI:021.305.55OO
hhp ÍNwv.pmb m



specie, Tn aliniamentul i platbanda aferentă Rd-źui Metalurgiei h perioada optimă - toamna
anului 2018.

La řinalizarea 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, 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 emiteńi.
Defrişare — 12 ex. arboń uscaţi 1 0O%.

Director executiv
Simona-Meriana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUJLĂ

Red: BT/4 ex]30.01201&
prez.nwl evu e řt poslat pe sde-& PMa
MUwţ,.w nmbrpIinslitutiI/Dnrnprlp!d'redlYdirecttp nedrulpvlze wtçei n con,ultarefpvlze prb& n rsuIre o pe data de

Bd. Regha EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Đucureştt Roan&a

TeI; 0213D555.OO hI. 4016
httpiWn,w.pmbm



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
‚9'e 2018

Nr. 6537/1642864/ 4

CĂTRE,
Primăriu Sectorulzd 4

Direcfia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi C'ontrol Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-l& GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 42774/11.07.2018. inregistrată la P.M.B cu nr. 1642864/16.07.2018 şi
la Direcţia de Mediu cu nr. 6537/17.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru 3
arboń uscaţi 100%, situaţi în aliniamentul bd. Alexandru Übregia, sector 4, conform foto anexat, în
conformitate cu Legea nr. 24/200? privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravHanu
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rňdăcinilor cu păstrarea alveolei:
A(iniwnent srradal bd. Alexandru Obregia, paríea cu numere pare, la nr. bL 0D2, faţă sc. 1

- 1 ex. Fraxinus sp. (ü'asin) O 4Ocm, b 3,Sm, uscat 100%.
Aliniwnent stradal bd. Alexandru Obregia, partca cu nunere impare, la nr. 7, bl. I-2C, faţâ lateral
stânga sc. I

- 1 ex. Fraxinus sp. (&asin) O 35-4Ocm, h 6m, uscat 100%.
Bd. AIexandn Obregia, scuar central, capăt RA TB, zona stafie Turn u Măgnreĺe:

- 1 ex. Platanus acerifolia (platan) O lScm, h 6m, uscat 100%.
Lucrările de deltişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări

nedońte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei
Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aedene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru deńişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia planlării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pămănt, cu
diametml tmnchiului de minimum 7cm şi inălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în
alveolele iimase libere în urma defrişării, respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, in peńoada
optimă —toanma anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa l la H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării in teren, 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 emitedi.
Defrişare - 3ex. arbori uscaţi 100%

Director Executiv,
Simona-Marian -

Jntocnnt POPESCU

Red: UP./3 ex /02082018 prca4tJ aviz a tai pďiik-uI PMB
http://wwwpmh.m/ínsIitutii/pńmiĘdirIii e?apdiu/avizearbori_inconsuIIardavízcarbori_in_sonsuhawphp pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂNIA
1915 1lä skPa&0n1v IMnCEI.P.A

CĂTRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Conźrol Spaţii Verzi

B-dul Metaňirgiei iir. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 4277111L07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1642865/16.07.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6538117.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru 7
ex. &asin uscaţi 100%, situaţi în aliniamenwl str. Emil Racoviţă, sector 4, conform foto anexat, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificările şi completăńle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţii]or verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare şi extragerea rüdăcinilor cn păstrarea alveolei:
Aliniament stradal str. Emil Rucoviţă, partea cu nr. pare:

- 4 ex. Fraxinus sp. (ńasin) O 30-4Ocm, h 5-8m uscate 100%, situate Ia nr. + Ioc joacă stânga bI.
1.11, nr. 14 şi intersecţia cu str. Turnu Măgurele.
Aliuiament stradal str En,iţ ‚ partea cu nr. impare, faţă Fabrica de Pâine, zona spital vis-a—vis nr. şi
n r.

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 5-8m uscate 100%, faţă Fabrica de Pâine, zona spital
vis-a-vis nr. şi nr.

Lucrările de defřişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producedi de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei
Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa
lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se mäsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorădi
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi pentru deWişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu
diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia. lbncţie de specie, în
alveolele rămase Iibere în urma defrişării, respectánd HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradate din cadrul pLantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, în perioada
optimă—toamna anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plnntare conf. art.9 alin.5 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării în teren. ln 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 - 7ex. arbod

Director EŽecu?tvć ‘

Simona-MaWana Pţ»4 ;/4A4f G- c
..J'1X'ih ‘2
‘c7Yr.

RcdDP.Ja ViO&2OJ8pItz!pbIHpostaIpcs1kütfl1B
IlIIp..fwww.prnb.m;insIiluIlL/pńmn,a?direcIiVdLrecIia tnediaavizc astoń in consuliarclavize azto nconsuiĺa,t php . pc dM5 de

Bd. Regina EIabeta nr 47, d poştal 05C013, seclor5, Bucureştl, Romăiia
TeI: 021.305.55.00
hUpJhYMv.pmb,m

Nr. 6538/1642865/

Intocrnit: Cons. Bc dan POPESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

I sknÁ;oM;;ru%A

u& ZQb

CĂTRE,
Prirnăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei ‚i, 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
d—nui ‚ str. nr. ‚ sector 4
e-rnail:

Referitor la adresa dvs. nr. 35544/11.07.2018. mnregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642869/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6541/17.07.2018, prin care ne
transrniteţi cererea d-nului . - prin care solicită einiterea avizului de
speciałitate pentru inĹen'enţia asupra unui arbore uscat 100%, situat în aliniamentul str.
Luminişului, în dreptul imobilului de la nr. sector 4, conform foto anexat, in
confonnitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanui 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:
Dcfrişare i extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolŕi
Aliniament str. Lwniniului, îu dreptul i,nobilului ‚zr.

- 1 ex. Acersp. (arţar) O lOcrn, h 7m uscat 100%.
Lucrarea de defrişare avizată se va efectua, pentru evitarea produceňi de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemiioasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţülor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului. în compensarea arborelui avizat
pentru de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ohligaţia plantării a 1 ex.

Nr. 6541/1642869/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, eod poştal 050013, sedor5, Butureşti, Romănia
TeI: 021.305.5500
http.Ílwww,pmb.m



arhore tânăr cu balot de pământ, cu diametrui trunchiului de minimum 7cm şi

inălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în alveola rämasă liberă în urma

defrişării in vederea completării aliniamentului, respectând HCGMB nr.I 14/201 I

privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de

aliniarnent din Municipiul Bucureşti, în perioada optimă - toarnna anului 201 8.
La finalizarea lucrăriior 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 veńficării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi

act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%.

Director executiv
Sinwna-Mariana POPA

í
. rJU.

ĺntocn;U: POPESCU

Red: DP,'4 ar.,02.08.20]8 prezeîuul aviz a fost pos(ut pc sitc-ul PMB
pc data dc

Bd. Regia EIabata nr. 47, cad paştal 050013, sevlors. Bucureştl. România

Tel: 021.3055500 Int. 4015
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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Nr.6542/1642916/ ?

CĂTRE,
Primáriu Sectorulni 4

Direcfiu Gospodărire Loculă
Serviciul Monitorizure şi C'ontrol Spuţü Verzi

B-dul Metalurgieí nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 41462/05.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1642916/16.07.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 6542/17.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat in aliniamentul str. Swpilor, sector 4, conform foto
anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţiior, 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
Defrişare şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniurnent stradal str. Stupilor, partea nunzerelor pare, în dreptul parcărü situată între str.
Stupflor, aleea Stupflor si str. Turnu Măgurele:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O SOcm, h 12m, uscat 65%, cu scorbură ia bază. cilindrul central
găurit de acarieni, prezintă pericol de prăbuşire.

Lucrările de defrişare avizate, se vor efecwa, pentru evitarea produceńi de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, cu marcarca corcspunzătoare a zonei dc cxccuţic a lucrăriior, evacuándu
se masa lemnoasă pentru a nu bíoca căiie de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor dinjur. a reţeielor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul iegai ai terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrărilor, privind respectarea prevederiior avizuiui, siguranţa bunurilor şi a persoaneior în zona
operaţiuniior, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 ia
H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot
de pământ, cu diametrui trunchiului de minimum lcm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie
de specie, în alveoia rămasă liberă în urma defrişării ( lex. în alvcola rămasă Iiberă in urma
defrişării in vederea completării aliniamcntului şi 5 cx. în aite aliniamente deficitarc din
sector),in vederea completării aliniamentuiui, respectănd HCGMB nr.1 14/2011 privind amenajarea
si intreţinerea alveoielor stradaie din cadrul plantaţiilor de aiiniament din Municipiul Bucureşti.

La finaiizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direc;ia de Mediu din cadrui P.MB., in vederea veriflcării în
teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Dcfrişare - lex. arbore uscat 65%, aflat ü declin biologic.

Director
Simona%kriwr(!,ĂÚPA

pe SIte UI WMQIWInşt&Ďám,rla/d recol/d recua : :uavĘ: erborMntnW (alie:IHr,consultareoho pe data de

Bđ, Regina Eliaabeta nr. 47, cad poştal 050013, sedors, Bucureşti, România
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Nr. 6543/1642912/
Jű lO1b

CĂTRE,
Prhnăria Seclorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monilorizare şi control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 41460ĺ05.07.2018, înregistra(ă La P.M.B cu nr.
1642912/16.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6543/17.07.2018. prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru un arbore situat în aliniamentul str. Frunzişului, sector 4, conform foto
anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul loealităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. avizăm
Defrişare şi extragerea rädăciniłor eu păstrarea atveolei:
Alinia,nent stradal str. Fruzzzişului, în dreptul inwbiiuhzi de la i,r.

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h 7m, prezintă trunchi crăpat, fără scoarţă, fiind putred la
bază.

Lucrările de defrişare avizate, se vor efecwa, pentru evitarea producedi de evenimente eu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a zonci de execuţie a lucrărilor, evacuându
se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur, a reçelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului, in compensarea arbońlor avizaţi pentru
de&işare. conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arhori tineri cu balot
de pământ cu diametrul trunchiului dc minimum lcm şi inălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie
de specie, 1 ex. în alveola rămasă liberă în urma defrişării in vederea completării aliniamentului şi 5
ex. în alte aliniamente deficitare din sector, respectând HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea si
intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, în
perioada optimă — toamna anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2q09, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării in
teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişarc - lex. arbore usçut 100%

Director
Sirnona-Matjdia &‘%

ĺnlocmit: Cons. BogdanfŞÇU

Red: &Pfl ex.,ViO&2018
1 Ç/ţ
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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CĂTRE,
Primăria Sectorzdui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitarizare şi C'ontrol Spaţii Vcrzi

B-dul Metahzrgiei n;; 12-I& GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 42749/11.07.2018. înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642898/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6551/17.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru 2 arboń uscaţi 100%, situaţi in aliniamentul str. Ion Iňceanu, partea cu
numere impare, sector 4, conform foto anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administnrea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare şi extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal stî Ion Iriceanu, partea cu nr. impare, intre os. Berceni i str. C'iocăneti:

- 2 ex. Quercus sp. (stejar) @ 20-25cm, h 4-Sm uscate 100%.
Lucrările de defrişare avizate, se vor efecwa, pentru evitarea produceńi de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, cu marcarca corespunzătoare a zonci de execuţie a Iucrărilor, evacuándu
se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur, a re(elelor aeriene sau a autovehicuielor de pe carosabil.

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

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului, in compensarea arbońlor avi.zaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, avcţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot
de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie
de specie, in alveolele rămase libere in urma defrişării. respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind
amenajarea si inlreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, în perioada optimă—toamia anului 2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2q09, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării în
teren. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabititate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - 2ex. arboń uscaţi 100%

Director.Ęxecuţiv,
Simona-Ą1aŕhn.ä'P4PA

E Intocrnit: Cons. Bog,4zk POPESCU e
* .2 ç,

Rod: &Pfl exjViOő,2018 \\ ‚ ‚ ?
prezentul avlz a rost postat pe steuI PMB IMą4w,vnt.r,fInsdwprjrnprIpŃrreçulţdireçtp nędiuĺa,in wtoh n consuľt?ręţev prtoń n çDflsUItprc.ohp pe data de
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Direcţia de Mediu
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CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Servicizil Monitorizare şi C'ontrol Spaţii Verzi

B-dul Metalurgież ;zr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 42753/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642895/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6552/17.07.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru 11 arboń uscaţi 100%, situaţi în
aliniamentul/platbanda os. Vitan Bârzeti (între os. Olteniţei i Splaiul Unirii — pod
Vitan), sector 4, conform foto anexat, în conformitate cu Legea w. 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 spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare i extragerea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniament stradal ţos. Vitau Bârzeti, partea cu nr. pare:

- l ex. Quercus sp. (stejar) O lócm, h 4,5m, uscat 100%;
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 6m, uscat 100%.

Alinirnnent stradai os. Vitan Bârzeti, partea cu îir. impare:
- 6 ex. Populus sp. (plop) O 35-6Ocrn, h 5-12m, uscate l00%;
- 2 ex. Platanus acerifolia (platan) O 15-2Ocm, h 4m, uscate 100%
- I ex. Quercus (stejar) O 2Ocm, h 3m, uscat I00%.
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea produceńi de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, luâidu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţńlor
din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborilor avizaţi
pentru de&işare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi ohligaţia plantării a 11 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi
înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie de specie, în alveolele rămase

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Romkiia /
TeI; 021 305.55.00
htlp.IJwsn.pmb.ro
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libere/platbandă în urma defrişării, respectând HCGMB nr.1 14/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadruĺ plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, în perioada optimă — toamna anului 2018.

La finalizarea łucrărilor de p(antare conf. art.9 aiin5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadruĺ P.M.B., în
vederea verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi
act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Defrişare - 1 Iex. arboń uscaţi 100%

Director Executiv,
Simona-Maria,w POPA

Intocnzit: Cons. Bogdan POPESCU

(3 ‘v
JIj. riJL

Red: B P2 e V2 08 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •;1ţ%%.:...

ŘOMÂN IA
lC 2:;n SARSÁCI P.tL?.A

. :uju
CĂTRE,

Prirnăria Seclorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dzd Metalurgiei ;is 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 42768/11.07.2018, înregistraă la P.M.B cu nr.
1642893/16.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6554/17.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru arbońi simaţi în aliniamenwl bd. Abatorului, sector 4, conform foto
anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 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 Rucureşti, avizăm
Defrişare şi extragcrea rădăcinilor cu păstrarea alveolci:
Alinirnnent stradal btL Abatorului nr. în dreptul blocului (ún arbore Jîind situat vis-a-vis de
bloc):

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45-SOcm, h 8-12m, uscate 100%;
- 1 ex. Fraxinus sp. (fřasin) O 4Scm, h 7m, prezintă scorbură în oglindă pe trunchi.
Lucrările de defrişare avizate, se vor efecwa, pentru evitarea producedi de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tănăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, cu marcarca corespunzătoare a zonei de exccuţie a Iucrărilor, evacuându
se masa lemnoasă pentru a nu bloca cäile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur, a reţe(elor aeriene sau a autovehiculetor de pe carosabiL

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

Pentru repamrea prejudiciului adus mediului, in compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 8 ex. arbori tineri cu balot
de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia, funcţie
de specie, în alveolele rămase libere în urma deltişării. respectănd HCGMB nr.1 14/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveo]elor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul
Bucureşti, în perioada optimă — toamna anului 2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteňi.
Defrişare - 2ex. arbod uscaţi 100% şi 1 ex. arbore aflat în declin biologic.

Director.-Kxttcjjjv4:
Simona-Mđ»iana4'0ý4t

ľ'
‘ jj Jntocmit: Cons, Bogdan POPESCU p

RedOPfler,V2O6OtB ç'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
i1 :ţ\ý.

ŔOMÂN IA
1918 2Q18 I SAPRATo2;P.lIMtLLJNÁ

2. 2

CĂTRE,
Priuiăria Secgorului 4

Direc(ia Gospodărire Locală
Servicizd Monitorizare şi Conlral Spa(ü Verzi

B-dul Metalurgiei nn 12-18. GRAND ARENA, eż. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. ns. 42770/11.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642892/16.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6555/17.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru 10 arbod uscaţi 85-100%, siwaţi în aliniamentul şos. Berceni, sector 4,
conform foto anexat, 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
Defrişare şi extragcrea rădăcinilor cu păstrarea alveolei:
Aliniarnent stradal os. Berceni, partea cu izr. pare:

- 3 ex. Titia sp. (tei) O 20-2Scm, h 5-7m uscate 85-l00%, situate la nr. faţă benzinărie şi
magazin «Proű»;

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 10-lScm, h 3-4m, uscate 100%, siwate la nr. ‚ faţă spital “Sf.
Luca";

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h 6m uscat 100%, situat b nr. faţă spital “Sf. Luca";
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 20-2Scm, h 4-Sm uscate lOO%, situate în drepmt staţiei RATB

Tomeşti".
Aliniame,:t stradal şvs. Berceni, partea cu nr. irnpare:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 2Ocm, h Sm uscat 100%, siwa ta nr. ‚ bt.
- 1 ex. Platanus acerifolia (ptatan) O 2Ocm, h 5m uscat 1000/0, situat ta nr.. ‚ bl. 106.
Lucrările de defrişare avizate, se vor efecwa, pentru evitarea produceńi de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Pńmăriei SectoruLui 4, cu marearea corespunzătoare a zonei de execuţie a lucrărilor, evacuându
se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luándu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur, a reţeielor aeriene sau zi auţovehiculelor de pe carosabit.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arbońlor avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantärii a ĺO ex. arbori tineri cu
balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi înălţimea corespunzătoare acestuia,
funcţie de specie, in alveolele rămase libere în urma defrişării, respectând HCGMB nr.1 14/20 l I
privind amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti, în perioada optimă—toamna anutui 2018.

Nr. 6555/1642892/
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La finalizarea iucrărilor de piantare conf. art.9 aiin.5 din Anexa I
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcia de Mediu din cadrul P.M.B., În
teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conî, art 4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiteńi.
Defrişarc - IOex. arboń uscaţi 100%

Ia H.C.G.M.B. nr.
vederea verificării in

Director Executiv,
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
il
ROMÂN IA
1911 ?OIL SkQATOV iII9EU

CĂTRE,
Prirnăria Sectorului 4

DirecUa Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare $ Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgież ;ut 12-18. GRANĐ ARENA, et. 1, sector 4
Spre tUh:ţă:

Asociaţia de proprietari bloc EI, aleea Terasei nr. 2, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 38028/11.07.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1642884/16.07.2018 i Ia Direçţia de Mediu cu nr. 6562/17.07.2018, prin care ne
transmiteţi cererea Ásociaţiei de Proprietari bloc E l din aleea Terasei nr. 2, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru “tăierea a doi copaci uscaţi din zona
blocului (...) un copac uscat (un plop cât blocul de înalt) la seara 1 — spate i un
copăcel la intrare scara 4", conform foto anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i adrninistrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu
modińcările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu extragerea rădăcinilor
Spaţiul verde spate bloc scara I:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 3Ocm, h 16rn uscat 100%.
Spaţiul verde bloc alee acces scara 4:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 8cm, h 6m uscat 100%.
Lucrările de defriare avizate se vor efectua pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite i crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa lemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori
tineri cu balot de pământ O ininimum 7cm i inălţime corespunzătoare diametrului în
ürncţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului E l de Ia adresa sus menţionată în
perioada optirnă - toamna anului 2018.

Bd. Regia EIabeta nr. 47, cal poştal 050013, seclor5, Bucureşh, Rom%ga
TeI: 02130555.00
htIp I/wwJ.pmb.ro ‚*t3Ě UKAS
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La Rnalizarea Iucrărilor de plantare conf. at9 alin.5 din Anexa ĺ Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în
vederea veriíicării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din acelaşi
act normativ.

Âsociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îl afişeze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are tennen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defriare - 2ex. arboń uscaţi I 00%.

Director executiv
Sirnona-Mariana POPA

( niut l
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ĺntocrnU:.Bgda;z POPESCU
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
918 2:18 sÄsron:t IflV[W.Á

CĂ TRE,
Primăria Sec torului 4

Direcjia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

8-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc A2, Str Covasna nr. 13, sector 4

Referštor Ia adresa dumneavoastră nr. 36950I11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1642882i16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6564/17.07.2018, prin care ne trimiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bloc A2 din str. Covasna nr. 13, sector 4, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, conform foto anexate, pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţflĺor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi HC.G.M.B. nr 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde din zona parcării, Iângă coaIa gimnazială nr. 108:

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule îndreptate către parcare,
în vederea echilibrării i eliminărh riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile,:

- 1 ex, Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5m.
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral stânga bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 45cm, h 12m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborh - Primăria Sectorului 4, telefon 0211335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteňorării 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 spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (pdmăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

Bd, Regina EIabeIa nr 47, cod poştal 050013, sedor5, BucureşlL Românža
TeI: 0213055500
httpiAvm.pmb.m
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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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăňi unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţíme corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie in perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2015.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 — 1 ex. arbore
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

r'ÇFZđsM au

!ntocmit: gdan POPESCU
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1:r.:;.
Direcţia de Mediu .“

POMAN IA
l l a ílĄîflM p.i PPrLJ NA

13 20i8

CĂ TRE,
S. C. A CG CONSTRUCTION & PROJECT S.R.L. (fostă 5. C, LA URA UNLIMITED SRL)

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

(Str. Gladioleĺor nr. ‚ sector 4)

Referitor Ia adresa dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1644911/23.07.2018
şi Ia Direąia de Mediu cu nr 6857/24.07.2018, prin care reveniţi cu completare aÇ3 documentaţiei, solicitată prin adresa Direcţiei de Mediu nr.245211 51 3806
3441 11521690/19.07.2017, în vederea emiteńi avizului de defdare pentru arborii situaţi pe
amplasamentul Iucrării: ‚Construire Iocuinţe semicolective cu standard ridicat alcătuit
din 2 corpuri cu regim de inălţime C1-Ds+P+2E+T si C2-Ds+P+2E+3Er" în str.
Gladiolelor nr. sector 4, conform C.U. nr. Autorizaţiei de
construire nr. pe teren proprietatea S.C. LAURA UNLIMITED
SRL (reprezentant Ieqal d-na ‘), conform Contractului de vânzare1
autentificat sub nr: actualmente S.C. ACG CONSTRUCTION & PROJECT
S.R.L. conform Certificatului de înregistrare seria B, Nr.3484871, vă comunicăm
următoarele:

1. Ca urmare a analizărü documentelor existente Ia dosar;
- Contract de vânzare autentificat sub nr.
- Certificat de atestare fiscală nr. (
- Extras de carte funciară nr. 1 -

- Certificat de Urbanism nr. cu planuńle anexă scara
1:500, 1:2000 vizate spre neschimbare
- Aviz preflminar nr. pentru PUD str. Gladiolelor nr •‚ sector 4:
- Decizia Etapei de Incadrare nr. Ia PUD str.Gladiolelor nr. ‚

sector 4:
- HCGMB nr. de aprobare PUD str.Gladiolelor nr. ‚ sect. .4:
- Aviz nr pentru PUD str.Gladiolelor nr. — sector 4;
- Planşa de reglementări anexă Ia Avizul nr. pentru PUD — Str.
Gladiolelor nr. sector 4, vizată spre neschimbare
- Avizul nr aI Comisiei Tehnice de Circulaţie pentru 1PUD
construire imobil cu funcţiunea de locuinţe semicolective cu standard ridicati
servicii, cu regim de înălţime corp 1 Ds+P+2E+Eth i corp 2 : Ds+P+2E+3Er-
str. Gladiolelor nr. sector 4"
- Avizul nr. l Comisiei de coordonare a PMB pentru PUD
str Gladiolelor nr sector 4
- Clasarea Notificării nr. 1

Nr. 6857116449111
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- Memoriu tehnic aI proiectului pentru «Deviere reţea publică de apă potabilă
DN25OMM, branament de apă i racord canal pentru imobilul din str.
Gladiolelor nr, sector 4
- Avizul APA NOVA nr. pentru deviere reţele apă potabilă
- Memoriu general
- Memoriu Arhitectură
- Avizul nr. aI Ministerului Culturii - Direcţia pentru Cultură
a Municipiului Bucureşti;
- Avizul nr. aI Ministerului Culturfl i Identităţii Naţionale
- Avizul nr. aI Serviciului Român de Informaţii — UM nr
Bucureşti;
-Raoort de evaluare vegetaţie nr. întocmit de S.C.

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

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

& PROJECT S.R.L;
- Întflnţare nr. prin care Societatea Comercială SC LAURA
UNLIMITED S.R.L. schimbă denumirea în ACG CONSTRUCTION &C)
PROJECT S.R.L.
- Memoriu tehnic pentru amenajarea spaţiului verde aferent imobilului din str
Gladiolelor nr.
- PIan de amenajare spaţii verzi aferente construcţiei conform prevederilor
regulamentului de urbanism/autoritătfl de mediu;
- Imputernicire nr pentru d-nul în
vedrea semnării Angajamentului de plantare;
- Foto arbori

2. A verificărü efectuate pe teren în data de 09.06.2017;

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

4. Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiřicările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B, nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează:

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

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

Bd, Regia ELsabeW nr. 47. cod poştal 050013, sector5. Bucureştt Romăla
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Lucrările de defrişare cu extragerea rădăciniior se vor executa prin grija proprietaruiui
terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca aleile/căile
de acçes, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din
jur şi a reţeielor aeriene.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti în
compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, S.C. ACG CONSTRUCTIQN & PROJECT
S.R.L. (fostă S.C. LAURA UNLIMITED SRL) are obligaţia plantării a 109 ex. arbori
tineri cu baiot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie đe specie (raport de compensare 6: 1 pentru arborii viabili şi de 1 :1 pentru
arborele uscat) după cum urmează: 87 ex. arbori conform Protocolului de plantare nr.

1, inregistrat ia Direcţia de Mediu cu nr 7398/06.08.2018, încheiat cu
Primăria sectorului 4 - Direcţia Gospodărire Locală, care se vor planta în Iocaţii din
sectorul 4, acordându-se prioritate arealului ce înconjoară zona de defriare (str. Gladiolelor
nr )in perioada optimă de plantare din toamna anuiui 2016 i 22 ex. arbori pe terenul

Q proprietate privată đin str. Giadiolelor nr. conform Angajamentului de plantare
nr. 68571111644911106.08.2018, arbori ce se vor planta în perioada optimă de plantare din
toamna anului 2019, după încheierea Iucrărilor de construire.

La flnalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, propńetarul Iegal aI terenului din str. Giadiolelor nr. (S.C. ACG
CONSTRUCTION & PROJECT S.R.L. - fostă S.C. LAURA UNLIMITED SRL) are obligaţia
de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificărfl în teren a plantărilor în
compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din aceIaşi act normativ.
Sew vor respecta

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

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

de avizul Ministerului CuIturü ş Identităţii Naţionale referitor Ia vegetaţia de pe amplasament
(dacă este cazul), având în vedere că zona se află în .Zone Construite protejate" ţesul

O istoric difuz — zona Antim.
Defrişare: 19 ex. arbori din care 1 ex. uscat 1 OO%

DIRECTORĘXECUTIV
Simon swriand'ąQPA

Întocmit: Insp. Tudora BUIM

Red: TB/4 ex./06.08.2018
_ŕcecc

prezentul aviz a fost pastat pe siteuI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1! Ů115 nH
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Spre ştünţă:
- D-nuI

E-mafl:

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direca Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et, 1, sector 4

Asociaţia de Proprietari bL 0, .Şos. Giurgiului nr. 113-115, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35429/11.07.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642870/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6571/17.07.20108 prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului prin care solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 0,
(în vecinătatea parcărü auto amenajate) din os. Giurgiului nr. 113-1157 sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 02.08.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţüor, 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:
Platbandă zonă parcare:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în
vedereaechilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramuhlor la
condiţii metec nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora la

- 3 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e 50-6Ocm, h 13m — început de declin
biologic

Defrişare cu extragerea rădăcinUor:
Spaţiul verde spate bloc — zonă parcare auto:

- 1 ex. Acer sp. (artar) e SOcm, h lOm — scorbură deschisă la baza trunchiului i
cilindrul central putred

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e 5Ocm, h 1 3m - scorbură deschisă la baza
trunchiului i Iipsa parţială a cilindrul central
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, 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 1H.C.G.M.B. nr. 30412009

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

Nr. 6571116428701
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echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea produceńi de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tănăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal i reapararea prejudiciului adus medkjlui, in
compensarea arbońlor uscaţi/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pămänt e minimum
lcm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să il ařişeze, 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 emiterii.
Toaletare — 3 ex. arbori
DefrÎşare — 2 ex. arbori în declin biologic avansaÍ

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmil: Insp. Tudora BUILĂ
O

? 1U6. 20
Red: TW4 ex./O&08.2018
prezentul av a fost postat pe sfe-uI PMB
http.flwwwDmb rohinsţtutiiJprimań&directilĎdireclia mediu/avize arboń in consultaro/avlĘ artorl ln consultare.php pe data de -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂNIA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcfia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

A-dul Meta!urgiei nr. 12-18. GRAND ARENĂ, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Colegiul Tehnic ‚Petru Rares „ str. VV Stanciu nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 42986/20.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1645785/25.07.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6991/26.07.2018, prin care ne transmiteţi cererea colegiului Tehnic
‚Petru Rare “, str. VV Stanciu nr. 6, sector 4 prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în cele două unităţi de învăţământ componente ‚ respectiv
colegiul (cu sediul în str. V.V. Stanciu nr. 6) i scoala (cu sediul în Calea Văcăresti nr. 296), sector 4,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.08.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulteńoare şi
H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoňul Municipiului
Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiul verde aťerent unităţii de învâţământ din Calea Văcăreti nr. 296:

Reducerea cu 114 a volumului coronamentelor, in vederea echHibrării, a eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 40-45cm, h 14m, dezechilibrate spre stradă
- 1 ex. Acer negunđo (arţar) e BOcm, h 14m, bitulpinal
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea echilibrării, a

eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Morus sp. (dud) O 50-llOcm, h 14-lSm, (lex, acoperit cu Hedera helix)
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea echilibrărü, a

eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Mcws sp. (dud) O 5Ocm, h 14m, cu inceput de scorbură Ia baza trunchiului
Spaţiul verde aťerent unităţii de invăţământ din str. V. V. Stanciu nr. 6:

Reducerea cu 1/4 a volumului/inălţimii coronamentelor, in vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 13 ex. Populus sp.(plop) e 25-6Ocm, h 12-22m (lex înclinat Ia 25')
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e lOOcm, h 17m cu degajare faţadă clădire
- 1 ex. Aesculus sp.(castan) e 5Ocm, h 13m
Reducerea cu 1/3 a oIuniuIui coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminării riscului de

desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) e lOOcm, h 16m, bitulpinal de Ia h lm — cu degajare faţadă clădire
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e SOcm, h 15m, dezechilibrat spre clădire
- 1 ex. Acer sachańnum (arţar) e BOcm, h 13m, inclinat Ia 15' spre stradă/parcare

exterioară

Nr. 699111645785!
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Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde aferent unităţii de învăţământ din Calea Văcăreti nr. 296:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 45cm, h Gm
Spaţiul verde aferent unităţii de învăţământ din str. V.V. Stanciu nr. 6:

- 1 ex. Platanus sp. (platan) e 3Ocm, h 5m, uscat 100%
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 5Ocm, h 13m, bitulpinal, uscat 50% în pericol de prăbuire
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl - Prtmăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, 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 ađ.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriui Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentw a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că prophetarui sau administratowl Iegal aI terenuíui este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, 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 8 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.8. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal i reparareaprejudiciului adus mediului, în compensarea

arborilor uscai/decIin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantărfl a 8 ex. arboh tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şiînălţime
corespunzătoare diametrului in funcţie de specie in perioada optimă (toamna anului 2018) pe
spaţiile verzi aferente unităţii de invăţământ de Ia adresele sus menţionate.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verificării în teren a
plantăńlor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de vatabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 26 ex. arbori
Defr4are — 3 ex. arbori uscaţi/declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maflana POPA

o
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu ‘
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locatä
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 54 — D-nul — preedinte asocia ţie
Str. Spini.ş nr 13. sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 43001/20.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645783/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6992/26.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 54 din Str. Spinis nr 13, sector 4, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului 54, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 02.08.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intraviianui iocaľtăţiior, 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:
Spaţiul verde faţă i lateral stânga bioc:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
orientate spre parcarea auto/alee/parcare în vederea eliminărfl riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramuriIor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 13-14m ‚ (1 ex, situat în alveolă parcare)
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a eliminărh

Q riscului de desphndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramudlor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 4Ocm, hl3m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminărU
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestuia la

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 13m cu început de scorbură Ia baza trunchiului
Degajare faţadă bloc (după caz), cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a

coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 4Ocm, h 12m

ao.
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poşta 05Q013, sector 5, Bucureşti, Ramânia
TeI: 021305 55 00
hhp.flwwwpmbxo

Nr. 6992116457831



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 spaţHlor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărfl ramuńlor uscate şi

frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

administratorului legal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,

tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărií construcţHlor din jur, a reţelelor

aeriene şi a autotuňsmelor din parcare.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenuiui 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 Ia H.C.G.M.B. nr

304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, in copie,

Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.
Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare —T ex.

DIRECTQI EXECUTIV
Simona-Mariäna POPA

[ntocmit: Insp. Tudora BUIM

o

? i ĄQ5 ?O8
Red. T&4 ex109O6.2018
prezentul aviz a fast postat pe site-ul PMB
http:IIwwn, pmĘ rp!wsţ'tulNornpriadiecIiIdWecta medjipvize prtoh ‚ on aretpve prbcd fl çpnsJItprephL pe đata de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Româ,ia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

? Ł iIjb ZILH

CĂ TRE,

ŘO MÂN IA
Ol flH

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 43959/17.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr
1645776/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6996/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat Ia cca. 2m de ‚noua parcare
publică din str. Secerei x B-dul Tineretului, În vedereaevitării producerü de accidente în cazul
fenomenelor meteorologice extreme" după verificarea efectuată pe teren, în data de 31.07.2018, în
coníormitate 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:
SpaiuI verde situae în vecinătatea parcărü din str. Secerei x B-dul Tinere tului:

Reducerea cu 2/3 a înălţimü coronamentului in vederea eliminărfl riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile având in vedere vârsta inaintată,
esnţa slabă a Iemnului speciei, inălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex Populus pyramidalis (plop piramidal) e 40-45cm, h 16m, tritulpinal, situat Ia cca lm de
parcare cu Iipsa parţială a scoarţei pe trunchi — pericolo de prăbuire peste autoturismele din
parcarea auto

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.c.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
pericada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
pericadă a anului), cu acordul asociaţiei de proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului
Iega( 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 deteriorărfl construcţfllor din jur, a
reţelelor aeńene şi a autoturismelor din parcarea auto

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

Pentru aflarea proprietaruluiladministratorului Iegal aI terenului, vă rugăm să vă adresaţi Ia
DGITL sector 4.

Menţionăm că in Iipsa proprietarului sau a neimplicărfl sale, pentru evitarea prăbuşirii de
ramuri din coronamentul arborelui, Primăria sector 4 prin S.C. ADP 4 SA poate executa Iucrările
care să contribuie Ia siguranţa autovehiculelor din parcarea auto sau a proprietarilor acestora.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.
Toaletare — 1 ex.

Red: ŢBJ4ex/O&O&2018
-

prezenlul avżz a ÎDSI postat pe site-uI PMB J
http//wwvs pmb.rolinsIitutiiiprimańaidirectiiIdirec mediulavize arboh In ib,&av wtoń in consultare.php pe data de ? y
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DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1Íh8

cĂ T R E,

ŘOMÂN IA
1068 20101 SÁPBÂTORIM 1MPPEUNA

Primăria Sec torului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 43509/13.07.2018, nregistrată Ia P.M.B cu nr 1645770/25.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7000/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia a 8ex. arboň uscaţildeclin biologic avansat situaţi in aliniamentul os. Olteniţei, intre Calea erban
Vodă i str. Ion Iriceanu x os. Vitan Bärzeti, după verificarea efectuată pe teren in data de 02.08.2018, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
localităţilor, cu modificăhle şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie
a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
DeMşare cu extragerea rădäcinilor şi obligaUvi ttatea menţinerii alveolelor:
Aliniament stmdal Şos. Oltenitei, partea cu nr. pam:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 35cm, h 1 2m uscat 1 00%— nr. 12
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 2Ocm, h 7m, uscat 100% - nr. 142
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 35cm, h 5m, uscat 100% - nr. 246
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 35cm, h 5m, uscat 100% - nr. 250

Aliniament stmdal Şos. Olteniţei, partea cu nr.impare:
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 35cm, h 12m uscat 90%— nr. 67-69
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 35cm, h 5m, uscat 100% - nr. 250
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 45-SOcm, h 7-8m (lex. uscat 85% i 1 ex. in declin

biologic avansat uscat 40%) — faţă PETROM
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua in regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedortte şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tănăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, cu marcarea acorespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrădlor, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuń de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarăńi construcţfllor din jur, a reţelelor aedene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratowl Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei Iucrărilor,
privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor, in caz
contrar aplicándu-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arbońlor uscaţi/declin biologic ‚ avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a I3ex.arbori tineri cu balot de pământ e
minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie asfel: Bex. in alveolele rămase
Iibere după extragerea
rădăcinilor, respectiv 5 ex. in spaţiile verzi aferente blocurilor adiacente in perioada optimă - toamna anului
2018,

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf, art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., ín vederea verificării in teren. ĺn 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 - 8ex. arbori (7 ex.uscate 90-100% i 1 ex.in declin biologic)

Djréctor executiv
SIň)ona-Mariana POPA

\k Întocmit Insp. Tudora BUILĂ
Rud: TW4 exíOB.08.2018 ‚ 1'. ĺ ‘
prerentul avlz a fost postat pe slte-uI PMB
jm:(M%'nv.Dmb.r&instiwliI!orimariaŤdiręçiJiręa n nsuItarelav6ze arbod In coreultare.DIw - pe data d. t / 4ĺJ6
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Direcţia de Mediu
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CÄ TRE,
Primăria Sectowlui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Contml Spaţii Veni

B-dui Meta!urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nul sector 4
Asociafia de proprietari bI. 2B, Şos. Giurgiuiui nr 127, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr.39342/20.07.2018, Tnregistrată Ia PM.B cu nr. 1645765/25.07.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 7004/26.07.2018, prin care ne transmiteţi cererea d-Iui prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat inspaţiul verde din faţa
blocului 2B, scara 1-2 (Ia limita cu Iocul de parcare nr. 6) din os. Giurgiului nr. 127, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, in data de 02.082018, 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:
Spaţiui verde - platbandă faţă bloc scara 1-Iateral dreapta

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frăngere şi prăbuşirea ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
peste autoturismele din parcarea auto, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate
Ia

- 1 ex. Acer sacharinum (arţar) C 50m, h 14m, inclinat Ia 20' spre parcare, cu inceput de
scorbură Ia baza trunchiului

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 Ncrmele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada
de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia
(cu excepţia eüm(nării ramuiitor uscate şi frănte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a
anului), prin grija proprietawlui sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria
Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării constwcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcarea
auto.

Precizăm că proprietarul sau 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, ?n caz contrar aplióndu-se sancţiuni conform
art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Domnul Negoi Cristian are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, in copie, Ia avizierul
blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştflnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Nr. 7004/1645765!

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

- Întocm,t: Insp. Tudora BUILĂw /ý1
Red: TB/4 ex./O8.O8.2018 ĺĺ
prezentuI aviz a fosI postat pe se-uI PMB nc. -.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŘOMÂN IA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bL 114 — Domnuĺ
Str. oIdanuIui nr. 5, sector 4

- preedŕnte

Referitor Ia adresa dvs. nr. 39994/13.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645766/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7005126.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI. 114 din str. oIdanuIui nr 5, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbońlor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 02.08.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
in conformitate cu Legea nr. 2412007 privind regementarea şi administrarea spaţü)or 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:
Toa I eta re:
Spaţiul verde faţă i Iateral stânga bloc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se &imina cele tinere de a baza acestuia a:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h 12m, înclinat Ia 20'
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabil (după caz) în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramuńlor uscate Ia

- 6 ex. Aescuius sp. (castan) e 40-5Ocm, h 13m
- 7 ex. Tilia sp. (tei) e 30-35cm, h 11 m cu degajare faţadă bloc
- 1 ex. Pirus communis (păr) e 3Ocm, h 9m
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 4Ocm, h lOm

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminăriř riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 45cm, h 15m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 3Ocm, h 5m înc$inat a 25' spre parcarea auto

Nr. 7005/1645766/

Q

Bd. Regina Ehsabeta nr 47, cod poştal 050013, seclor5, Bucureşli, Romäiiia
Tel: 02130555.00
hflp IMww.pnb.ro



Reducerea cu cca 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcare, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor

uscate Ia
- 5 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-3Ocm, h 5m

Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)

pentru a nu fĺ afectat echdibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,

tel.021/335.92.30 grija A.D.P. sector 5, nr. de telefon 021/412.00.76/ int.311, cu acordul

Asociaţiei de proprietari /tuturor Iocatarilor, evacurndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

304/2009.
Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,

Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatańlor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 23 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Îniocmit: insp. Tudora BUILĂ O

Red: TBJ4 ex/O8.O82018
prezentul av a fost poslat pe siże-uI PMB
hItp JJq,v pmbrolnslitutiWońmanaidwecliL'đlrudJa medEýaWze arboń in consuhprulavize artcąi in conso!lare.php pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •9 ş.ŕ.:.:

Direcţia de Mediu

7!. MJ ÎUB
cĂ T R E,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi control Spaţii Veni
B-dul Metaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştUnţă:
- Domnul
• Asociatia de proprietari bI. B43, str Tache Gheorghe nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 44035/24.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645803/25.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 7007/26.07.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea domnului ‚ de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore (salcie) situat în spaţiul verde din spatele blocului 843 din str. Tache Gheorghe nr. 6,
sector 4, după veriFicarea efectuată pe teren, in data de 02.08.2018, in conformitate cu Legea nr
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completărfle 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:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni în vederea echilibrărh, a
eliminărfl riscului đe desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex Salix sp. (salcie) O 45-SOcm, h 13m, inclinat Ia 30' spre carcsabil — risc de
despńndere ramuri

Lucrările đe toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminărü ramudlor uscate şi frănte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), cu acordul asociaţiei de proprietari, prin grija pwpńetawlui sau administratowlui
Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuándu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărü construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcarea auto

() Precizăm că proprietarul sau 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 aplicăndu-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Domnul ‚ are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie, Ia avizierul
blccului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare— 1 ex.

DIRECTOR ‘EĆIJTIV
Simon&tMarianą&OPA‚pą ‘

Întocmit Insp. T dora BUIM
Red: TB/4 ex.iV6.O5.2018
prezentul aviz a ĺost postat pa sito.uI PMB .
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ĄIJ 208

cĂ T R E,

• ..

ŔOMÂN IA
191S 3l IsÄPnATcr:M MPPEUNÄ

Spitalul Ciinic de Urgenţă .5!. Ioan"
os, Víten-Bârzeti nr. 13, sector 4

Spre ştiinţă:
Primăria Sectorului 4 - Direcţia Gospodărire Locală
SeMciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 11461102.07.2018, transmisă de către Primăria sectorului 4,
inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1645801/25.07.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr 7009126.07.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentw intervenţia asupra arbońlor situaţi in spaţiul
verde aferent Spitalul Clinic de Urgenţă .Sf. Ican din os. Vitan-Bărzesti nr. 13, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, in đata de 02.08.2018, a fost inventariat următorul mateňal
dendroĺogic pentru care, ?n conformitate cu Legea nr 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocabtăţilor, 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 spital inclusiv parc/scuar/ Iatura parc spre ŞQS. Vitan Bâneti:

Reducerea cu 114 a volumuluiflnălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminăńi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora Ia

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop pimmidal) e 40-45cm, h 14-15m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 45cm, h 17m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 35-45cm, h 13-14m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 5Ocm, h 14m
- 15 ex. Sophora japonica (salcăm japonez) e 50-7Ocm, h 13-14m (risc de desprindere

ramuri în trotuaricarosabil)
- 16 ex. Acer sp. (arţar) e 30-35cm, h 1 lm, Tnclinate Ia 20-25' spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea echilibrărfl, a

eliminărfl riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frôngere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 45cm, h 13m, dezechilibrat spre parcare
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 13m, dezechilibrate spre alee UPU
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilororientate spre parcarea autolaiee UPU, in

vederea eliminărh riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 3 ex. Malus sp. (măr) e 25-3Ocm, h 5-Bm
- 5 ex. Tilia sp. (tei) e 25-3Ocm, h Ym (spre UPU)
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 9m
- 1 ex. Ulmus p. (ulm) O 35cm, h 12m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h lOm

Nr. 7009116458011
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Latura dreaptă acces UPU:
Reducerea cu 1/4 a volumuluiflnălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuňlor uscate, fără a se ebmina cele tinere
de la baza acestora Ia

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop pimmidal) e 5Ocm, h 13m
- 1 ex. Acersp. (arţar)e 4Ocm, h 13m

Zona stocator de oxigen:
Reducerea cu 1/4 a voiumuiui/înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminărfl riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuhlor uscate, fără a se elimina cele tinere

de Ia baza acestora Ia
- 2 ex. Populus pyramidaüs (plop piramidal) 5Ocm, h 1 7m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 4Ocm, h 12m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea lucrărilor de

echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia

la:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h 7m, dezechilibrat spre stocator

Zonă garaje i arhivă:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora

Ia: O
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 45cm, h 14m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) e 30-3Scm, h 7-9m, dezechilibrate
- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) e 3Ocm, h 5m

Zonă arhivă I spre IML- Crematoflu
Reducerea cu 1/3 a inălţimü coronamentelor, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare in vederea

eliminărfl riscului de despdndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 9 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 40-6Ocm, h 17-20m
Latura cu staţia de ambulanţă:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramuńlor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 5Ocm, h 16m
Zonă Iivadă de pruni:

Reducerea cu 1/3 a volumuluiflnälţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere

de Ia baza acestora la
- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 50-6Ocm, h 16m (vecinătate bazin de apă)
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 35cm, h 14m, multitulpinal
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30-4Ocm, h 12m, înclinat Ia lWspre alee
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) e 30-35cm, h 7-9m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentu!ui, cu apbcarea Iucrărilor de echilkbrare in

vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 5Qcm, h Bm, afectat pe triunchi
Reducerea cu cca. 1,5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramuhlor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 35cm, h Bm

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucureşti, Rom%a
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Zonă Iaborator anatomie patologică:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 6Ocm, h 13m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Acer sp. (adar) e 3Ocm, h 5m, dezechilibrat spre parcare
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în vederea

eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 7 ex. Tilia sp. (tei) e 40-45cm, h 9m
Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde faţă bloc scara A:

- lex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 4Ocm, h 20m, uscat 100% (Iatura cu morga)
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 5m, uscat 100% (parcare UPU)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 25cm, h 7m uscat 100% (zonă garaje)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectoruiui 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari1 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,

Q
- toaletarea se va executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prMnd

Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de
repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentw a nu fi afectat echilibrul biologic aI
acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua in regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 arborilor uscaţi avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantărfl a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum
7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă (toamna anului
2018 — rimăvara anului 2019) pe spaţiul verde unităţii spitaIiceti de Ia adresa sus menţionată
conform Angajamentului de plantare nr. 700911645801113.08.2018

La tinalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea veriflcărü în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normaťiv.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 94 ex. arbori
Defrişare — 3 ex. arbori uscaţi 100°ĺo

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

r Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
ct C

Red: TB/4 ex./13.08.2018 2
prezentut aviz a fost postat pe site-uI PMB ?‘ •1ĺJhttp:Uwvňy.pmb.rolinstitutiUDrimarialdirectiiídireclĺa nedhjlavize arboń in consultare/avize arbod in n9jItarę.php pe data de LĘ
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Setviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B4u1 Met&urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Scoală Gimnazială nr. 190, str Nitu Vasfle nr. 16, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 45291/24.07.2018, ínregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645797/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7010/26.07.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (1 ex. ulm bitulpinal o BOcm, h 8m În
declin biologic avansat), situat in spaţiul verde aferent Scolii Gimnaziale nr. 190 din str. Niţu Vasile
nr. 16 (Ia intrarea din str. Secuilor, partea dreaptă) după verificarea efectuată pe teren Îfl data de
02.08.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi admínistrarea spaţfllor
verzi din intravilanul IocaHtăţilor, cu modificârile şi completările ulterioare şi H,C.G.M.B. nr. 304i2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde aferent coală — latura cu str. Secuilor— Iateral dreapta acces elevi:

- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) O 8Ocm, h 12m, bitulpinal, dezechilibrat spre alee, cu scorbură pe
toată Iungimea trunchiului

Lucrarea de defrişare avizată, se va etectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii
de evenimente cu urmări nedoňte şi crearea condiţälor necesare plantărfl de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuándu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin biologic,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, Îfl
spaţiul verde aferent unităţii de învăţământ de Ia adresa sus menţionată in perioada optimă -

toamna anului 2018.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificărfl în teren, 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 - lex. arbore în declin biologic avansat

Director executiv
Simona-Mąriana POPA

1$.
Red: TB/4 &x.ĺO&Ü&2018
p'ezentul aWz a fosl postat pe sLte-uI PMB

.hto:ţ(wgw.pmb rQf,n tui/arimprI,/dire'if,rect'a meăal r .iti r euItsre.Dhp pe data de

Nr. 7010116457971
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
1717 2CIE I SÁW3 M

-‘ i Ajf

cĂ T R E,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metelurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et, 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Asociatia de proprietari bI 33, scara 3, Aleea M!rea Mioara Luiza nr. 2, sector 4
-Doamnaţ ž - ‚ E-mail: ;xom

Referitor Ia adresa dvs. nr. 43464/20.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645795/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7011126.07.2018, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea doamnei Istrate, de emitere a avizului de specialitate pentw
intervenVa asupra unui arbore situat in spaţiul verde din faţa blocului 33, din Aleea Mirea Mioara
Luiza nr. 2, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, in data de 02.08.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc Iateral dreapta scara 1 — arbore Ia limita cu trotuarul:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni (până Ia inserţia cu
arpanta verticală), in vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex Acer sp. (arţar) e 35cm, h 6m, inclinat Ia 30' spre parcarea auto
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 de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), cu acordul asociaţiei de proprietari, prin grija prophetawlui sau administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectoru!ui 4, teLO2l/335.92.30, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţülor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcarea auto

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in 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 după primirea avizului să iI afişeze, in copie, 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.

Bd. Regha EIabeta nr 47 cod poştal 050013, sedar5, Bucureşti, Romăn
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Se,viciul Monitorizare şi Control Spai Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. D19, str. Huedin nr. 10, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 42961/20.07.2018 inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1645790/25.07.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7013/26.07.2018 prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari bI. D19 din str. Huedin nr. 10, sector 4, prin care sclicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, in data de 02.08.2018, a fost 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.&M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă i Iateral dreapta - stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumutui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 3Ocm, h 5m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 35cm, h 14m înclinat 15-20' spre alee/carosabil
- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 35-SOcm, h 14-17m
- 1 ex. Acersp. (arţar)® SOcm, h 14m
Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimü coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de desprindere, frängere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora Ia

- 13 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 45-7Ocm, h 25m
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 6Ocm, h 18m cu degajare faţadă bloc
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acersp. (arţar) e 35cm, h 12m cu început de scorbură Ia baza trunchiului
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate

spre carosabŕl in vederea eliminărfl hscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

Bd. Regina Elisabeta nr 471 cod poşta? 050013, seclor 51 Bucurt$i, Romănia
TeI: 021 .305.55.00
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Nr. 701311645790/

- 1 ex. Prunus
- 1 ex. Prunus
- 2 ex. Tilia sp.
- 1 ex. Catalpa

avium (cires) e 3Ocm, h 13m
sp. (corcodu) e 2Ocm, h 5m
(tei) O 35cm, h lOm
sp. (catapa) O 35cm, h 5m dezechiiibrai spre carosabil



Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumuluiflnălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora Ia

- 25 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 30-5Ocm, h 22-24m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm)O 40cm, h 13, inclinatla 10-15',
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare in

vederea eliminărh hscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm)O 35cm, h 13m, inclinatla 10-15', cu inceputde scorbură Ia
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramudlor orientate spre pamarea auto in vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 45cm, h 13m
Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:
Spaţiul verde spate bloc:

- lex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 35cm, h 17m, cu scorbură deschisă Ia baza
trunchiului i lipsa cilindrului central — pericol de prăbuire (Iângă parcare)

Lucrările avizate se vor executa prin gra proprietarului sau administratorului Iega) aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
másuń de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene, Ç
astfel:
- toaletarea se va executa conform arLO 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, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor necesare plantărü de material dendrologic tănăr.

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

Pentru reapararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborilor uscaţVdeclin
biologic avizaţi pentru defrişare, coníorm H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbari tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametwlui in funcţie
de specie în periaada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa
sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conť. 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. arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI aflşeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiteńi.
Toaletare —54 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. în decfln bioĺogic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Máriana POPA
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Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de ProprÎetań bI. 18, str. Voiĺa nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 42970/20.07.2018, înregistrată Ia PM.B cu nr
1645787/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7014/26.07.2018 prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI, 18 din str Voila nr. 4, sector 4, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arbodlor situaţi în
spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 02.08.2018, a fost inventariat următorul mateńal dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanuł Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc — arbori în aliniament:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrăńlor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a
ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 9m cu degajare faţadă bloc
- 2 ex. Acer negundo (arţar) 45-5Ocm, h 11-12m
- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 30-4Ocm, h 1 4m dezechilibrate spre carosabil

Spaţiul verde lateral stânga bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărU riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Acer negundo (artar) e 30-4Ocm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 11 m, înclinat Ia 20'
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea ramurilor

uscate Ia
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h 5m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

Nr. 7014116457871

Bd. Regina EIabeta nr. 47, cod poştalO500l 3, seclar 5, Bucureşu, Romiia
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- 2 ex. Morus sp. (dud) O 40-45cm, h 13-17m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 13m, înclinat 20'

Defrişare cu extragerea rădăcinflor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h Bm (Iateral stânga scara 3) — prezintă
scorbură În oglindă Ia baza trunchiului cu Iipsa cilindrului central

Spaţiul verde spate bloc:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h 2,5m uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborh - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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, 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defńşarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărb de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal i reapararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arboriior uscaţi/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ e minimum
7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată,
respectiv lex. în alveola rămasă Iiberă din aliniament.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.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 după primirea avizului să ÎI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru Înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabiiitate 2 ani de Ia data emiterü.
To&etare — 14 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori uscaţi/decIin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
SimonâMariana POPA
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CĂ TRE,
Primăria Seclorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewicîul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bL 4, str. Stoian Miiiiaru nr. 97-99, Intr. Crisul Aĺb nr 35, sector 4

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bI, 4 din str. Stoian Militaru nr. 97-99, Intr.
Crisul AIb nr. 35, sector 4, inregistrată Ia P.M.B cu nr 1647152/30.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr 7153/31.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 4 de Ia adresa sus
menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.08.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor
verzi de pe teritońul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţâ bloc scara A, B, C, D î Iateral stânga scara A:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea
echilibrărü, a eliminărH riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia

- 11 ex. Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 13-15m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 30-45cm, h 8-13m,(lex. înclinat Ia 20' spre alee de

acces scara B)
- lex Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 5m, înclinat Ia 30' spre alee
Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamenteior, în vederea echilibrărh, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se eiimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 5 ex. Acer negundo (arţar) O 30-45cm, h 12-1 4m (Iângă melc de gunoi)
- 2 ex. Robinia sp. (salcăm) e 20-25cm, h 7m, înclinat Ia 3W
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 45cm, h 5m, înclinat Ia 35'- 40' spre alee
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamenului, în vederea echilibrării, a eliminărfl

ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi
eliminarea ramurüor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h lOm înclinat Ia 30' spre trotuar
Spaţiul verde faţă bloc scara E, F, G, H:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărh
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de ia baza acestora Ia

- lex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 12m înclinatla 15' spre parcare

Nr. 715311647152/
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- 11 ex. Tilia sp. (tei) e 30-45cm, h 12-14m (5ex. înclinate Ia 1O-15 spre
parcare/carosabil)

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h 12m înclinat Ia 1O spre parcare
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) e 45cm, h 9m înclinatla 15° spre carosabil
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărH, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 3 ex. Acer negundo (arţar) e 25-3Qcm, h 8-9m înclinate Ia 3W spre carosabil
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabil, in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 5 ex. Prunus sp. (corcodus) ® 20-25cm, h 5m înclinate Ia 30 spre carosabil
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30-35cm, h 9m
Eliminare etaje inferioare uscate din coronament la:
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 25cm, h 7m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărH, a ebminărfl

ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Mows sp. (dud) O 35cm, h 12m bitulpinal
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-45cm, h 14-17m cu degajare faţadă bloc (1

ex.înclinat la 20 spre bloc)
- 17 ex. Acer negundo (arţar) e 30-45cm, Ii 17m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e 20-3Ocm, h 12m, înclinate 1a15-2W -risc dezrădăcinare
Reducerea cu 112 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl

ńscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora la:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h 13m, înclinat la 2W -risc dezrădăcinare (Ia
baza trunchiului există o groapă)

Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare la
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) e 30cm, h lOm

Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 2Ocm, h 5m, uscat 100% (Iateral stânga scara A spre

melc gunoi)
- 2 ex. Thuja sp. (tuia) e 2Ocm, h 3,5-4m, uscate 100% -faţă bloc
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 25cm, h 6m, uscat 100%- spate bloc
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O lOcm, h 4m, uscat 100%- spate bloc
Lucrările avizate se vor executa prin grija propdetarului sau administratorului Iegal al

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectowlui 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de propńetari, 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

Bd. Regia Elzabeta rr. 47. cod poşŔ O513. sed&5, Bxumşb. Rnăiia

TeI: 021.3055500 U. 4016
http IIwiw.prnb.ro



echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua1 pentru evitarea producerh de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arboriior/arbutiIor uscaţi avizaţi
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărU a 3 ex arbori
tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, respectiv 2 ex. arbuti cu balot de pământ1 în perioada optimă (toamna anului
2018) pe spaţiul verde aferent bocuui de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arboriIor/arbutiIor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor
adresei Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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 — 73 ex. arbor/
Defrişare — 3 ex. arbori uscaţi IOO% + 2 ex. arbushüscaţi 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUIM

Red, T814 ex./09.O&2O16
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http.I/wwvpmbro/insţiţuliilprimanaĺdirectiiţdireclia mediulaviže arboń in consultareţavize artod In consultare.php pe data de

Bd. Regina EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureştl, Romănia
TeI: 0213055500 int. 4016
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ŔOMÂN IA

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăflre Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Veni

8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 47258/31.07.20181 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1649226/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Međiu cu nr. 7516/07.08.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
80-100% sau în declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexat solicitărU, cu fotografiile aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificădle şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea lucrărilor de
đefrişare a celor 37 exemplare arbori situaţi în cele 37 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborU, 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 uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 37 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu ® minimum 7cm
şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, in Iocaţiile unde se
execută defrişăńle (spaţH verzi aferente blocurilor/Iocurie de joacă/alveole parcare/alveole
aliniament stradal), iar daca spaţiul nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în
toamna anului 2018).

La flnalizarea Iucrăńlor 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, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţh
- 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,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 7516116492261 29 ăuG ?ÍI

Bd. Regtoa Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http:ílwww.pmb.ro



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 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 insbtuţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze (excepţie
făcând specflle Populus-plop i Ailanthus — fals oţetar)

- menţinerea alveolelor în parcădle auto aferente blocurilor, respectiv a alveolelor din
aliniamentele stradale, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament;

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 spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 37 ex. arbori uscaţi 80-100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUIM

Red:T8./4 ex./14.08.2018 ? 4 Ą5
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
p/wpmb.roIinstitutii/primariaidirectiiidirecUa mediulavize arbori in consultarejavize arboń in consultare.php, pe data de

Bd. Regna Eksabeta nr, 47, cod poştaíOSO3l3. sector 5, Buaireşli. Romái

T&: 02130555.00 t. 4016
htlp/tvnw,.pmb m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •lţ:'%.:.:.:..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
191B 201& SÁPIifl'.,iIŃPEL?%A

ĄU5 ?pr

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-duĺ Meialurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, secior 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 47258/31.07.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1649223/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7517/07.08.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr 3605/1105.2018,

Q emitereą avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior uscaţi în proporţie de
80-100% sau în declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexat solicitării, cu fotografiile aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocafltăţilor, cu modificăriie şi compietările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
aiveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor de
defrişare a celor 37 exemplare arbori situaţi în cele 36 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 tănăr prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-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 refacerea fonduiui vegetal în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, administratorul Iegal aI terenuiui are
obligaţia plantării a 42 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu $ minimum 7cm
şi mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :i pentru
arborii uscaţi ţi de 6 :1 pentru cei în declin bioiogic), în iocaţiile unde se execută
defrişările (spaţfl verzi aferente blocurilor/Iocurie de joacă/alveole parcare/alveole aliniament
stradal), iar daca spaţiul nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în toamna
anului 2018).

La finalizarea Iucrădior 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.MB, 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:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborH avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii řie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

Nr. 7517116492231

Bd. Rega ELisabeta nr 47. cad poştal 050013, seclorS, Bucureşti, Rom%iia
TeI: 021.305 55.00
http:ííwww.pmb,ra



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 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 instituţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze (excepţie
făcând specia Populus-plop)

- menţinerea alveolelor in parcările auto aferente blocurilor, respectiv a alveolelor din
aliniamentele stradale, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aiiniament;

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 spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 37 ex. arbori (36 ex. uscafi 80-100% + lex. în decĺin biologic avansat) (J

Director executiv
Simona-Ma iana POPA

/íi

ĺntocmil: Insp. Tudora BUILĂ

‚ř&ec4

4 4U 20yRed:T.8/4 ox.fl4Q&2018
prezentul aviz a fosi pDsIaI pe síte-uI PMB
httpJ/wpmbroIinsIitulii/primaria/directiiĺdirecIia mediuiavize arbDri in consultareiavize arbori in consullare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
101* ?01jÇABÁTDrIĄ IWPPEUNÁ

CĂ TRE,
Primăria Sectoruluj 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spapi Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
(

Direcţia de Administrare a Unităţilor de invăţământ Sector 4,
B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 54428/30.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1656923/03.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8552/03.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea în regim de urgenţă a unui aviz gener& de specialitate pentru materialul

dendrologic aflat pe spaţiile verzi aferente celor 59 unităţi de învăţământ aflate în
administrarea dvs., vă facem cunoscut următoarele

- pentru perioada 15 mai - 30 septembrie se pot executa lucrările din adresa Direcţiei

de Mediu nr. 3605/11.05.2018 care a fost transmisă administratorilor spaţfllor verzi pubflce

de pe raza Municipilui Bucureti, implicit şi Primăriei sectorului 4;
- având în vedere că ne aflăm în perioada premergătoare începerii perioadei de

repaus vegetativ, pentru materialul dendrologic situat pe spaţflle verzi din unităţile de

învăţământ (pentru a preveni producerea de accidente prin ruperea/desprinderea de ramuri

în locurile de joacă pentru copii/terenuri de sport, alei pietonale/de acces în unităţile de

învăţământ), 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
- intervenţii în coronametele arborilor (numai Ia exemplarele unde acest tip de

Iucrări se impune urgent) care constau in scurtarea Iungimii ramurilor cu

diametrele mai mici de 5cm, In această perioadă, reducerile nu vor depăi

diametrul sus menţionat, in scopul prevenirii instalărh timpurii a declinului

biologic/uscarea materialului dendrologic;
- elíminarea ramurilor uscate/rupte/frânte din coronamentele exemplarelor asupra

cărora se inteMne, în conformitate cu pct. 1. din adresa nr. 3605/11.05.2018

Lucrările de toaletare mai sus avizate se vor executa prin grija administratorului legal

al terenului pe care se află arborfl, cu echipe specializate, respectând prevederile

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, pentru a nu fi afectat echűibrul biologic al arborilor, “cu marcarea

corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor" evacuându-se masa Iemnoasă pentru

a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a eventualelor accidente sau a

deteriorării construcţiilor din jur/Iocurilor de joacă şi a reţelelor aeriene.
Menţionăm că sunteţi direct răspunzători de supravegherea executărfl Iucrărilor,

respectarea avizului şi a tehnologiei de efectuarea intervenţiilor în coroana arborilor, în caz

contrar se vor aplica sancţiuni conform art. 6, alin.8 ‚ din Anexa 1 Ia HCGMB 304/2009.

Nr. 855211656923/
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Pentru alte tipuri de intenienţü În coronamentele arboriĺor (tăieri de
formareňntreţinere/regenerare) situaţi în toate unită ţfle de învăţământ situate pe raza
sectorului aflat În administrare, Îfl calitate de administrator Iegal aI terenului aveţi obligaţia
prioritizărü acestor unităţi, pentru perioada de repaus vegetativ imediat următoare — toamna
anului 2018 — primăvara anuiui 2019, propice pentru acest tip de Iucrări, ţinând cont de
faptul că Direcţia de Mediu din cadrul PMB, urmează să emită pentru perioada sus
menţionată, o nouă adresă cu caracter general care va permite aplicarea lucrărilor de
intervenţie/toaletare pentru toată vegetaţia situată pe domeniul public de pe raza
Municipiului Bucureti.

Prezentul aviz Îşi încetează aplicabilitatea la data emiterii adresei cu caracter general
a Direcţiei de Mediu privind aplicarea Iucrărilor de intervenţie/toaletare pentru toată
vegetaţia situată pe domeniul public de pe raza Municipiului Bucureti.

Director executiv
Simona-Mariana POPA

r

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

fled: TB/4 ex./0409.2018
prezentul aviz a toat pnstat pe site-uI PMB dS 7http jvrw.v pmbjoJnn tutitrimarta'drrectii/direclie rned:u!avize aWor, in consuľtare!avize arbori in consułtarer,p pe data de

Bd. Regina EUsabeta nr.47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureş,Românfa
- -- I i



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1/;:%..:.:....

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l !S-2ĎlR J ÇÁuMo!M iMP EUNÁ

1 SEF 2Ü

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sectcr 4

Spre ştiinţă:
D-na Str. nr. bI. ‚ sc. et. ap, sector 4
Asociaţia de Proprietari bloc 1 1B, Aleea Lamoteştŕ nr. 4, sector 4

Referitor ia adresa dvs. nr. 45030/31.072018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1649240/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7510/07.082018, prin care netransmiteţi
spre soluţionare cererea doamnei i din str. Covasna nr. 33, bI. E27, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (1
ex. frasin O 3Ocm, h 7m, încflnat Ia 30') afiat în zona Iocuiui de parcare nr din partea
Iateral dreapta a imobilului de Ia Iocaţia sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren,
în data de 05.09.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizâm:
Toaletare:
Spaţiul verde — platbandă parcare Iateral dreapta bloc (dreapta - stânga Ioc parcare
nr. ):

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
peste autoturismele din parcarea auto şi eflminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 8-lOm, înclinate Ia cca. 30' spre carosabil

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, În vederea eliminării ńscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii

meteo nefavorabile/a arborelui peste autoturismele din parcarea auto cu aplicarea lucrărilor
de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 13m cu început de scorbură Ia baza
trunchiului

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)

pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramuriIor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de
proprietari, prin grija proprietaruiui sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află

arborH - Primăria Sectorului 4, teĹQ2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu

Nr. 7510/1649240!
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bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţUlor dín jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Menţionăm că arborele Ia care face referire petenta este cuprins în aviz.
D-na are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze,

avizierul blocului sau Tntr-un Ioc vizibil, pentru înşthnţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare —5 ex.

Întocmit Insp. Tudora BUÍLĂ

fled: m/4 ex./06.09.2018
prezentul awiz a fost postal pe site-uI PMB
hUpJ/ww%vpmbroľIn5tţuti!primańa!dľec''direçfia meďuţavize a!tori n consuItareavize arbori in consijlţarephp pe data de

it SEP 2ÜJ

I I

în copie, Ia

DJRECTOR EXECUTJV

‚j.

Bd. fleoina Elisabeta nr. 47. cod nastal Ů5Cl3. sectnr 5 Rimiirpçti nmn



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Ü
Direcţia de Mediu ‘ .‘

ROMANIA
IlIa-2ůla SAÂrJILI L'PREUŕL&

13SEP 16

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 7 Livadă,
Intr, Târgu Frumos nr 3-5, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 45059/31.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr

1649232106.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7513/07.08.2018, prin care ne transmiteţi

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 7 Livadă, din Intr, Târgu Frumos nr. 3-

5, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra

arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 7 Livadă, de Ia adresa sus menţionată, după

verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, a fost inventariat următorul material

dendrofogic 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

teńtoriul Municipiu)ui Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde IateraI dreapta scara A — platbandă parcare:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de

désprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia cóndiţii meteo nefavorabile cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia

baza acestuia Ia:
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 17m
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia

baza acestuia Ia:
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h lOm, înclinat Ia 35' spre parcarea auto

Spaţiul verde Iateral dreapta scara C:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminărfl riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia

baza acestora Ia:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 5m, cu început de scorbură la baza

trunchiului, înclinat la 15'
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) O SOcm, Fi 6m, cu început de scorbură Ia baza

trunchiului

OĄ fl,,,., Cl;,,h,, A7 .‘rwIr h,Iflflh1i çpntnr RIIn.lrnRti Rnmânia
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Spaţiul verde faţă scara B:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eiiminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile cu apflcarea
iucrărilor de echiflbrare şi eliminarea ramuriior uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia
baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 14m cu degajare faţadă bioc
Eflminarea etajelor inferioare uscate din coronamente ia:
- 4 ex. Pinus sp. (pin) O 20-3Ocm, h 6-Sm
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 Normeie de protecţie a spaţUior verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echihibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminărh ramuriior uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal ai terenuiui pe care se află arborfl - Primăria Sectoruiui 4,
tel.021/335.92:30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţUior din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismeior din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a 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.

Menţionăm că Ia ceilalţi arbori au fost apiicate recent Iucrări de intervenţie în
coronamente, iar Ia data prezentei avizarea altor intervenţii ar duce ia instalarea declinului
biologic.Vă recomandăm să reveniţi punctuai dacă apar modificări în starea de vedicalitate
a acestora având in vedere încHnarea terenuiui în uneie zone verzi aferente celor 3 scări ale
blocuiui.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie,
ia avizierui biocuiui sau intr-un ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterU.
Toale tare — 9 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
sirnonaąĘnaPoPăą&

RC

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red: T814 ex/06.0a2018
prezentul aviz a ĺost postat pe site-uI PMB 1 1. S EF LU .hHpiiwvną.pmb.roĺinstitiitii!primaria!direcbkiirectia mediu!avíze arbori in ccnsultare/avize artnn in consuItareph pe data de

Reqina Ehsabeta nr. 47. cod uoslal nsmia spctnr 5 Riirj,rpçti Prnin da
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Direcţia de Mediu .:::

-
POMANIA
%U8 3qla,SÄEÂT3QIL IL'PEUNA

Nr. 7514/1649235/ 13 SEF iÜiu

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. 52, Aĺeea Gornesti nr 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 45057/31.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1649235/06.08.2018
şi Ia Oirecţia de Mediu cu nr. 7514/07.08.2018, prin care ne transmiteţi cererea Asociaţiei de
proprietari bloc 3 din Aleea Gornesti nr. 3, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa
sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiitor verzi din intravi(anul 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 faţă bloc:

Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărH riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 6Ocm, h 2Dm (în alveole parcare faţă scara 1)

- 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 50-7Ocm, h 20m (în alveole parcare)
Dega]are faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate

spre parcarea auto bloc (după caz), în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi

prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Frunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 5-6m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O SOcm, h 5m

Spaţiul verde Iateral dreapta bloc:
Reducerea cu cca. lm din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto cu aplicarea

Iucrărilor de ancorare în vederea verticalizărü arborelui, a eliminărżi riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto şi
eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 35cm, h 9m, înclinat Ia 15' spre parcarea auto
Spaţiul verde iateral stânga bloc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia:

- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 20-35cm, h 9m, inclinate Ia 15-20° spre parcare
Spafiul verde spate bioc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
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meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 5Ocm, h 22m
- 3 ex. Acer negundo (arjar) O 30-35cm, h 1Dm, înclinate Ia 15200 spre parcare — risc

dezrădăcinare
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, În vederea echilibrării, a eliminărü riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 8m, înclinat Ia 30° spre parcare
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în vederea

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 25-3Ocm, h 5-8m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m
- 1 ex. Prunus cerasus (visin) e 25cm, h 5m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 25cm, h 11 m

Defrişare cu extrageręa rădăcinUor:
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Qcm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul Asociaţiei
de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a 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 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, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna ańului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresâ sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa l Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării în teren a
plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 emiterü.
Toaletare —23 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-fkjfriana POPA
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ŔOMÂN IA
•I6 ZOlISÄflSATO,ľM iMDPruNÁ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Dîrecţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Asociaţia de Proprietari bloc 78, sc. 2,3,4, Str. Govora nr. 6, sector 4
- S.C. ADP 4 S.A., Adresă de corespondenţă : 8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND
ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresele S.C. ADP 4 S.A nr. 8106/15.05.2018. respectiv a dvs. nr.
32891/04.06.2018, înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1631642/07.06.2018; 1633527/14.06.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 4875/08.06.2018; 51 66/1 5.06.201 8, prin care ne transmiteţi spre
soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 78, sc. 2, 3, 4 din Str. Govora nr. 6, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocuiui 78, sc. 2,3,4, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 15.06.2018, a fost inventariat următorul materiai
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor vęrzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi çompletările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2, 3, 4 $ Iateral stdnga scara 4:

Degajare faţadă bloc, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Cerasus spĄcire) e 3Ocm, h 9m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 25cm, h 9m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 13m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 45cm, h 15m
Reducerea cu 114 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora Ia

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 4Ocm, h 13-14m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 3Ocm, h lOm înclinat Ia 15' spre carosabil
- 4 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 25-3Ocm, h 5-Dm înclinate Ia 15-20' spre alee acces

sc. 3/carosabfl (1 ex. Iateral stânga sc 4)
- 3 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-45cm, h 12-14m înclinate Ia 15-20' spre parcarea

auto/carosabil (2ex. situate Iateral stânga sc. 4)
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 14m dezechilibrat spre carosabil

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 487511631642 ; 516611633527;
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httpJ/www.pmb.m



- 4 ex. Robinia sp. (salcîm) e 40cm, h 10-15m cu degajare faţadă bloc (1 ex. înclinat
Ia 1 5° spre alee — Iateral stânga sc. 4)
SpauI verde spate bloc i zonă parcare auto:

Reducerea înălţimfl coronamentelor până Ia nivelul superior aI etajului 4, degajare
faţadă bloc (unde este cazul) în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 45cm, 1, 1 6m
- 1 ex. Ulmus sp.(ulm) e 45cm, h 16m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrădi, a ehminărü

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Cydonia oblonga (gutui) O 3Ocm, h 6m, înclinat Ia 1W spre alee, cu început
de scorbură Ia baza twnchiului

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h llm Tnclinat Ia 2W spre parcarea auto (zonă
parcare auto)

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 35-45cm, h 10-13m înclinate Ia 20 spre parcarea
auto/Punct termic

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, hl4m, înclinat Ia 20-25 spre parcarea auto
Reducerea cu cca. 1,5-2m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto/carosabil, în vederea eliminärü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-25cm, h Gm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h lOm (zonă parcare auto)
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 spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI aflşeze, 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 — .31 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l!l, ZOIaISAPEAŢOPLM iMPeEUNA

14. SEF 201ä
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştflntă:
- D-nuI str. rlr. bI. sc. ap, sector 4
E-mail:
Asociaţia de Proprietari bI. P5, str. Covasna nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa domnului inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1649243/0608.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 7505/07.08.2018 prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru un arbore (cire)
situllpe spaţiul verde din spatele blocului F5 din str. Covasna nr. 2, sector 4icbore care prezintă pericol de
prăbusire, datorită declinului biologic, după cum reiese din petiţie, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 05.09.2018, in 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 tehtoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rädăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc scara 1:

- 1 ex. Prunus avium (cire) ® 45cm, h 14m aflat în declin biologic avansat — cu scorbură deschisă Ia
h 3m pe trunchi, multiple galerfl de ciocănitoare pe Iungimea twnchiului — prezintă risc de wpere i prăbuire a
trunchiului peste bloc

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantăńi de material dendrologic tănăr, prĺn grija Primăriei Sectorului
4, evacuându-se masa lemnoa pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorărń construcţiilor din jur, a reţelelor aeňene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui aflat in declin biologic
avansat, avizat pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantăńi a 6 ex.arbori tineri
cu balot de pământ e minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, in spaţiul
verde aferent blocului F5 de Ia adresa sus menţionată in perioada optimă - toamna anului 2018 - primăvara
anului 2019.

La flnalizarea Iucrăhlor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificăńi in teren. !n caz contrar se vor
aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Domnul are obligaţia, ca după primirea avizului să iI aflşeze, in copie, la avizierul
blocului sau intr-un ioc viziuIl, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - lex. arbore in declin biologic avansat

Nr. 7505/1649243/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .fl/;:%::.::..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
1915 2015' bA5ăr0eLM iMOQEUNÁ

14, SEP Lu
--

CĂ TRE,
ROMPRIM S.A

.Şos. OItenitni nr 388
D-na —reprezentant
E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1649467/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr. 7509/07.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
unui arbore situat pe proprietatea ROMPRIM S.A. din os. Olteniţei nr. 388, sector 4, intrucât
prezintă pericol de prăbusire peste autoturismele din parcarea auto, după verificarea efectuată pe
teren, in data de 05.09.2018, în conformitate cu Łegea 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. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţflior verzi de pe teritoriul Municipiuiui
Bucureşti, avizăm:
Toaletare;
Incintă proprietate ROMPRIM S.A. faţă bloc 1:

Reducerea cu 1I2 a volumului coronamentului, in vederea ebminării riscului de producere a
accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau
chiar frângerea arborelui din zona unde a fost secţionat, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 40m, h 9m, viabil, bine conformat — prezintă trunchi parţial
secţionat prin tăietură Ia h 0,4-0,5m

Lucrările de toaletare avizate, se vor1executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia HC.G.M.B.
nr. 30412009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara4oamna) pentru a nu fĺ afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se aflä
arborele, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor pamate.

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

Dacă intre timp (după intervenţia în coronamentul arborelui) apar modificări în starea de
verticalitate a acestuia, vă recomandăm să reveniţi cu solicitare pentru o reevaluarea arborelui i
emiterea avizului de defńsare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex.

Nr. 750911649467!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
910 2OIS SÁPBÄm9ILĘ MPPEONÁ

14. SEp ŻÜ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direca Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-dui Metalurgieŕ nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bĹ 858 (scara A .i 8), Calea Văcăre,ti nr. 207, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 45055/31.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1649237/06.08.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 7511/07.08.2018, prin care ne transmiteţi cererea
Asociaţiei de proprietari bI. 85B (scara A i 3), Calea Văcăresti nr. 207, sector 4, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din
faţa 853 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, a
fost inventariat următorul material dendroiogic 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- scuar faţă bloc (scara A i B) $ Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărH riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 8 ex. Acer negundo (arţar) O 35-4Ocm, h 12-14m (4 ex. inclinate la 15' spre parcarea
auto/bloc) cu degajare faţadă bloc unde este cazul

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 2Ocm, h 5m, înclinat Ia 20' spre carosabfl
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 15m
- 8 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35-4Ocm, h 13-14m

C - 2 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 30-4Ocm, h 9-16m cu degajarea reţea de cabluri aeriene
( lex. cu h 9m înclinat Ia 20° spre parcarea auto)

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40-6Ocm, h 14-17m (1 ex. dezechihbrat spre parcare/carosabil)
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărH, a eliminărH riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 25cm, h 9m înclinat Ia 20' spre bloc, cu început de scorbură
Ia baza trunchiului

Degajare faţadă bloc cu 1-1,5m (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
orientate spre carosabil/parcarea auto (după caz), în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
a coronamenteior şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m
- 2 ex. Frunus sp. (corcoduş) O 20-3Ocm, h 5m

Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiu! verde faţă bloc:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 2Ocm, h 4m uscat 100%
- 1 ex. Koeireuteria sp. (băsicoasă) O lScm, h 2,5m uscat 100%

Nr. 751111649237/
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborH - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul Asociaţiei
de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astfel:
- toaletarea se va executa conform arŁB 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, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului);

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaU pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie in perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 2Gex. arbori
Defrişare — 2 ex. arborü uscaţi 100%

!ntocmit: Insp. Tudora BUIM

Red: T8!4 ex./07092018
prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMB

pe data de

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

PDaTCflrţl

14, SE

CĂ TRĘ
Primâria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. 29, Str. Cercetătoruor nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 45266/31.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1649229/06.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7515/07.08.2018, prin care ne transmiteU cererea
Asociaţiei de proprietari bI. 29, sc. 2 din str. cercetătorilor nr. 6, sector 4 prin care solicită emiterea
avizului de speciabtate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 29,
scara 2 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, a
fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, În contormitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilănul 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 scara 2 i Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 25cm, h 7m, înclinat Ia 15' spre trotuar/alee
- 8 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-4Ocm, h 1 2m cu degajare faţadă bloc
-. 5 ex. Robinia sp. (salcâm) O 25-3Ocm, h 10-12m, înciinate Ia 15' spre parcarea auto
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h 8m înclinat Ia 15' spre parcarea auto
Degajare faţadă bioc cu 1-1 ‚5m (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabil/parcarea auto (după caz), Îfl vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare
a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 5-6m
- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 20-25cm, h 6m

Spaţiul verde spate bloc:
Degajare faţadă bloc cu 1-1,5m (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabil/parcarea auto (după caz), În vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiłe, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare
a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Prunus sp. (corcodus) O 20-25cm, h 5m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 20-3Ocm, h 6-11 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O SOcm, h 11 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a

eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 16m, dezechilibrat spre parcarea
auto

IC%.

Nr. 7515/1649229/
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Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţîul verde faţă bloc scara A:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 5m uscat 100% (trunchi)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal al

terenului pe care se află arborü - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul Asociaţiei
de proprietari, 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 eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerb de evenimente cu urmări nedorite şi crearea
condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de la adresa sus menţionată

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 29 ex. arbori
Defrişare — I ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Ma iana POPA

12 SE? i& Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red: T8h4 ex./07.092018
prezentul aviz a fost postal pe sdo-uI PMB

pe data de

Bd. Regina Etsabeta nr. 47, cod pcştal 05l3, sector 5, BucureşU. Románia I ŮtZ"% I I



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

SÁPBMnPILI iL'PPEutIÄ

Nr. 7749/1650645 ; 7751/1650643/ 14. SEP 2J

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intr. Sereĺor nr. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Cimitirul BeIIu - Şerban Vodă, Calea Serban Vodă nr. 249, sector 4
-Domnu!F Str..' ir. ‚ sector
- Domnul &-cuĺ ;r. 1 bI. sc., et. aţi sector 2

Referitor ia adresele domnilor ‚ i i i, înregistrate ia P.M.B cu
nr. 1650645/09.08.2018, 1650643/09.08.2018 şi ia Direcţia de Medíu cu nr. 7749/10.082018,
7751/10.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 4 ex.
arbori situaţi in Cimitirul BeIIu — Serban Vodă, pe Iocul de veci nr. din Fig. ‚ aflat în
consesiunea dânilor conform Actului de concesiune nr. 1, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 2 ex. Acer platanoides (arţar) O 30-35cm, h llm, (lex. bitulpinal) situate în perimetrul
Iocului de veci — prin amplasament îmrtiică o eventuală înhumare

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 35cm, b 9m, situat iatera) dreapta ioc de veci, pe alee de cca 40-
SOcm, înclinat Ia 15' spre monumentele tunerare din vecinătate — prezintă scorbură Ia baza
trunchiului (risc de dezrădăcinare i prăbusire în partea opusă inclinărH).

Lucrările de defrişare cu scoaterea rădăcinHor, se vor efectua prin grija administratoruiui )egai
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 bioca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţiilor funerare dhi jur

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arbvrilor avizaţi pentru
defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărH a 18 ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în Cimitirul
BeIIu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea ACCU, în perioada optimă ( toamna
anului 2018- primăvara anuiui 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării 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 valabilitate 2 ani de Ia data emiterH şi este valabil însoţit de
avizul Ministerului Culturü având în vedere că Cimitirul BeIIu —Şerban Vodă se află pe Iista
Monumentelor Istorice.

Defrişare: 3 ex. arbori (lex. aflat în declin biologic avansat i 2 ex. în perimetru Ioc de veci)

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-ţ1priana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red: T8/4 ex.107Ü92018
prezeniul aviz a fosl poslat pe site-uI FMB
http/;www.pmb.rnRnsIIiiIii'primańWdireci!direcIia mediu(avize aitori in tonsullat&avize a,tcd in consu!tare.phln pe daa de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŘOMÂN IA
191B 2DlBi SÄPÜĄTOPIM iMPPEUNÄ

CĂ TRĘ
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriuor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Cimitirul Metalurgiei, B-dul Metalurgiei nr. 65-67, sector 4
- D-na .Şos. nr. ‘ bL sector 4

Referitor ia adresa doamnei ‚ înregistrată ia P.M.B cu nr.
1650988/10.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 7790/13.08.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Cimitirul
Metalurgiei, pe Iocul de veci nr: din figura ‚ aflat în concesiunea dânsei, conform Actului
de concesiune nr. (care preschimbă actul nr. 2000), după verificarea
efectuată pe teren, în data de 06.09.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 6m, situat Iateral dreapta Ioc de veci nr. din
Fig. - prin amplasament împiedică executarea unei Iucrări funerare sau o eventuală
înhumare &e oarece îi este secţionat sistemul radicular dezvoltat pe iocul de veci.

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiiior 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 deteriorarea construcţülor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediuiui, în compensarea arborelui avizat pentru
defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în Cimitirul Metalurgiei, in perioada optimă (toamna anului 2018-
primîvara anuiui 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verifĺcării in teren a plantăriior 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 emiterii.
Defrişare: 1 ex. cu sistemuĺ radicular pe Iocui de veci

Nr. 7790116509881

ţA Ĺi,.

DIRECTOR EXECUTIy
Simona-Mariana POÉÁ

Red: TB/4 ex./1O.09.2010
prezentul avz a fosI pasIaI pe sile-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu “.,.

ROMAN IA
TI 20101 şA5Arop'M IM000UNA

1&SEp Obi
CĂ TRE,

Pńmäria Sectowlui 4
Direcţia Gospodărire Localä

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre .ştiintá:
D-nul str nr bt ‚ sc. ap. sector 4
Asociatia de proprietari bIoc 75, scara 8, str Cărămidarü de Jos nr. 3, sector 4
E-mail:

Referitor la adresa domnului inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1650966(10.082018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7792/13.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în faţa apartamentului/balconului dănsului ap. ‘ ‚ din str.
Cărămidarii de Jos nr. 3, bI. 75, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, in data de 05.09.2018, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor 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 Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde spate bloc scara 8:

Degajare faţadă bloc prin reducerea cu lm din Iungimea ramurilor orientate spe bloc, cu aplicare
a Iucrărilor de echilibrare spre carosabil, in vederea eliminării riscului de producere a accidentelor prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Tilia p. (tei) O 30m, h 9m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) O 20m, h 6m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.G.G.M.B. nr

304/2009 privind Ncrmele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului),
cu acordul Asociaţiei de proprietari, prin grija proprietawlui sau administratorului Iegal aI terenului pe care
se află arborii - Primăria Sectorului 4, tetO2l/335.92.30, evacuându-se masa ¶emnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Domnul i are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să iI afşeze, in copie, Ia
aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştflnţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ReŰ TW4 ex.ĺO7O92019 j I
pmzenlul aviz a fost postat pe sile.uI PMB U I
hIip:IAvwpmbwĺinstilutiL'nrimarialdirectiitdweclía mediutavizo arboij in consullare/avize a,tod in consultare.Dhp ‚ pe data de

Nr. 7792/1650966!
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ŔOMÂN IA
OlB sÄpBAmM Ę'Eu

14. SEP 2Üu

CĂ TRE,
GINO ROSSI PRODUCTION S.R.L.

SpIaiuI Unírü nr. 1 60A, sector 4
- administratorD-nul,

E-mafl:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1651138/10.08.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 7793/13.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra a doi arbori situaţi în curtea societăţii Gino Rossi Production S.R.L., din
Splaiul Unirii nr 160A, sector 4, întwcát pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere i a
pietoniior, după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, 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:
Incintă societate — Iateral stânga acces

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea eliminărü
riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramudlor Ia condiţii
meteo nefavorabile în curtea societăţii sau pe carosabiVdomeniu public, cu degajarea reţelei
electrice şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 6Dm, h 14m
- 1 ex.Ulmus sp. (üIm) e 60m, h 14m
Lucrările de toaleiare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin gra proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana1POPA

Nr. 7793116511381

Red: T&4 ex./O7092070
prezenlul av a (osl postal pe sile.oI PMB
hUp:Iţww.pmb.ro!insţiţuIiĺDńmahaidirectflIdirectia mediulavize arboń in consullarelavize artori in consollareDhp, pe đala de

ĺntacmŕt: Insp. Tudora BU1M

Bd. Regi,a Ehsabeta nr. 47, cod poştal 05C013. sed 5, Bucureşti, Rmoiia
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Direcţia de Mediu

POMAN IA
191 7fllSISĂflSÄTORM ŞMFu,Ä

1. SEP 1Ui;

CĂ TRĘ
S.C. BASILICA TRAVEL S.R.L.

Str. Doamnei nr. 20, seclor 3
D-nul — administrator

(str. Episcop Cheserie nr. sector 4)

Referitor Ia adresa dvs. nr. 209/23.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1651858114.06.23016 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7961120.06.2016, prin care solicitaii
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în curtea
imobilului din str. Episcop Chesarie nr. 9. sector 4, aflat în administrarea dvs, după cum a
reieit Ia discuţia în teren cu d-nul (dar pentru care aţi omis să faceţi dovada
deţinerii cu acte), după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2016, a fost
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:
Toaletare:
Curte imobiI str. Episcop Chesarie

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborelui, de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 13m, înclinat Ia 35-40
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărh, a eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 2 ex. Populus alba (plop alb) O 80-9Ocm, h 16-lBm (1 ex, situat Ia Iimita cu
gard uI)

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 30-4Ocm, h 9-12m situate Ia Iimita cu gardul)
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eľminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 9m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 14m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform arL6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de pe teritorkul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuăndu-se masa Iemnoasă

Nr. 7981116518581

Bd. Regiia EIabeta nr 47, cod poşlal 050013, sector 5, BucureşU, Romăa
ToI: 0213055500
htlp:ihvwwpmbro



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

deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precízăm că proprietarul sau administratorul legal aI terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona

operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz

contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 dín Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilita[e 2 ani de Ia data emiterfl şi este vaiabil insoţit

de avizul Ministerului Culturii (dacă este cazul) având în vedere că Str. Episcop Chesarie nr.

9, este situată în Zona protejată 88 — Parcelarea Gramont.
Toaletare — 7 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

-ż

I2sEp ZO

ÎnżocmiI: Jnsp. Tudora BUILĂ

Reď: TW4 exIlO092016
prezentul aviz a ĺost poslat pe site-uI PMB

• pe dala de

Bď Regna EIabeta rr 47, cod aI 050013. secta5, Buajrefl, ROmáIe

TeI: 02130555.00 iiI 4016
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
llS 2010 SĂPBAT0PM IMPREUNÄ

14 SEF 2űö

CĂ TRE,
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intr. Sereĺor nr. 1, sector 4

Spre ştön{ă:
- Cimitirul Bellu - Şerban Vodă, Caĺea Serban Vodă nr. 249, sector 4
- D-na Şos. nr. bĺ. sc. ‚ ap. sector
E-mafl:

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr
1652339120.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8032/21.08.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic avansat, situat în
Cimitirul BeIIu- Serban Vodă, in vecinătatea Iocului de veci nr din Fig. aflat în concesiunea
dânsei conform Actului de concesiune nr. ‚ (care preschimbă actul nr.
după verificarea efectuată pe teren, în data de 06.09.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)O 9Ocm, h 14m, situat în imediata apropiere a Iocului de veci nr.
din Fig. nr• — prezintă scorbură deschisă Ia baza trunchiului cu Iipsa cilindrului central - risc mare
de prăbuşire peste monumentele funerare din jur

Łucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija administratorului Iegal
aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.c.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evaciiându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căile de acces, Iuându-e măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea
construcţhlor funerare din jur.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui avizat pentru
defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arboń tineri cu balot
de pământ ® minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în
Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea ACCU, în perioada optimă
(toamna anului 2018 - primăvara anului 2019).

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, in 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 emiterü şi este valabil insoţit de
avizul Ministerului Culturii avănd in vedere că Cimitirul BeIlu —Şerban Vodă se află pe Iista
Monumentelor lstorice.

Defrişare: 1 ex, aflat în declin biologic avansat

Nr. 803211652339/

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: 78/4 ex./lO.09.2010.prezenlul av a fost postal pe site-uI PMB -

pe dala de

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Bd. Regiia EIisabeta i. 47, wd poşlal 05(K)13, sector 5, Bucureşti, Romáiia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
I9J lB skEÁTnmM IMPQEUIIÂ

Nr. 808111652927 ; 8222116537821

4• SEP 1u

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-duţ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bI 49, Aleea Uioara nr 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 45942/13.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1652927/21.08.2018; 1653782/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8081/22.08.2018;
8222/24.08.2018, prin care solicitaţi ca urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bloc 49 din
Aleea Uioara nr 2, sector 4 emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, in conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţfllor de aliniament 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 i Iateral stânga:

Reducerea cu 1/3 a volumuluiflnălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărH riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-5Ocm, h 19m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e SOcm, h 2Dm
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 35cm, h 13m, bitulpinal cu unghi de deschidere între tulpini

de 30'
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminărh riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şí eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 13m, dezechilibrat spre stradă
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabil (după caz), în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere
şi prăbuşire a ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 8 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O i 5-3Ocm, h 3-5m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 8m

Bd. Regia EľEabeIa nr 47. ştaI Ol3, sector5. 6ucuşti, RI&1

TeI: 021.305.55.00
htlpiNąww.pmb.m



Spaţiul verde fată bloc — arbori în incinta spaţiu- Ioc de joacă împrejmuit:
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e BOcm, h 17m cu început de scorbură
Ia baza trunchiului

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminărU riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 13m, înclinat 2W spre spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumuluiflnălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiUi meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 6 ex. Populus canadensis i pyramidalis (plop canadian i piramidal) e 40-5Ocm, h
19m

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 4Ocm, h lOm, înclinat Ia 1W spre parcarea auto
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule (după caz) orientate spre spre parcarea auto, în vederea eliminărfl riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Acer negundo (arţar) e 30-4Ocm, h 9-lOm
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 9m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 4Ocm, h 8m înclinat Ia 25 spre alee
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30-4Ocm, h 1O-12m înclinate Ia 2W spre alee
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 6Ocm, h 18m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Acer negundo (arţar) e 30-35cm, h 1O-15m cu degajare faţadă bloc (1 ex.
înclinat Ia 1W spre parcarea auto)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 45cm, h 11 m înclinat Ia 1 5 spre parcare
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1:

- 1 ex. Fopulus pyramidalis (plop piramidal) e 5Ocm, h 9m, cu scorbură deschisă Ia
baza trunchiului (situat în alveolă parcare)
Faţă bloc Ioc de joacă pentru copü:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) ® 3Ocm, h 9m uscat 100%
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h llm, cu cilindrul central

putred Ia bază Iipsit de scoarţă pe trunchi — declin biologic avansat

84 Regĺa EIabeta rr 47, d poaI 050013, sector 5, Buajmşti, Rornáia
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- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 9m, uscat 80% cu Iipsă
scoarţă pe trunchi — declin biologic avansat (în alveolă

Lucrările avizate se vor executa prin gra proprietarului sau administratorului legal aI
terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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, 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, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul 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.

Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilolr uscaţi/în declin biologic avansat avizaţi pentru defrişare, conform
H.CG.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 14 ex. arbori tineri cu balot de pământ e
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie in perioada
optimă (toamna anului 2018- primăvara anului 2019) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării 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 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 — 38 ex. arbori
Defrişare — 4 ex. arbori uscaţi/decĺin bflogic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mar'ana POPA

Întocmit: insp. Tudora BUILĂ

zeecb

Red: TW4 ex/lO.09 2015
‘

prezenlul aviz a fost poslat pe sile-oI PMB Ę
http:fMwą pmbroľ,nstitutfliprimahaIdirectitţdirecta_nediuIave_arboń_in_consuItar&avize_artnriJn_consuItare php pe data de
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
I9I8 zola SAPDATOrnM iMEUNÂ

Nr.808311653185;8221116537851 14 eEťf ŻÜ)Ó

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spafli Veni

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI 6, Str. Huedin nr. 5, seclor 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 45946/13.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653185/21.08.2018; 1653785/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8083/22.08.2018;
8221f24.08.2018, prin care solicitaţi ca urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bloc 6 din
Str. Huedin nr. 5, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiťicările şi completările
ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm;
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc i Iateral dreapta - stânga:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h 9m, dezechilibrat spre parcarea auto, cu
începutde scorbură la baza trunchiului (Iateral dreapta bloc)

- 1 ex. Pyrus sativa (păr) e 3Ocm, h 6m, înclinat Ia 3W spre aleea de acces scara 1
- 1 ex. Prunus avium (cires) e 3Ocm, h llm, înclinat Ia 15° spre bloc, afectat pe

trunchi Ia h 1 ‚2m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 4Ocm, h 13m cu scorbură pe una din arpante
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 35cm, h 14m înclinat Ia 15-20' spre carosabil
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 9m înclinat Ia 20' spre parcarea auto
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate1 fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

Bd. Regi,a Elisabeia nr 47. poştal O513. sectar5. Bucureşu. ROmáa
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- 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 40-5Ocm, h 13-14m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 40-5Ocm, h 15-17m cu degajare faţadă bloc
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 5Ocm, h 14m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabil/trotuar (după caz), in vederea eliminării riscului de desprindere,
frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Acer negundo (arţar) O 20-3Ocm, h 6- llm
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e l5cm, h 5m
- 8 ex. Pwnus sp. (corcoduş) O 20-3Ocm, h 5m
Eliminarea ramuriior uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 5m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

În vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 30-35cm, h 1Dm cu început de scorbură Ia baza
trunchiurilor

Reducerea cu 113 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminărU
riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eiiminarea ramuriior uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35cm, h 13m înclinatla 15 spre parcarea auto
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 8Ocm, h 18m înclinatla 1W spre bloc
Degajare faţadă bioc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabilitrotuar/parcare (după caz), în vederea eliminărH riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h 10-llm
- 14 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 20-3Ocm, h 3-5m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25cm, h 9m
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) e 3Ocm, h 9m

Defrişare cu extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Pwnus vulgare (visin) O lGcm, h 3,5m uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegai aI

terenului pe care se află arborü - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.9230, cu acordul
Asociaţiei de propńetari, 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 arLG pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiiior verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi frănte, Iucrare ce
se poate executa in orice perioadă a anului)

- defńşarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărű de materiaí dendroiogic tânăr.

Bd.RegnaEhsabeta nr47.aştaIO5Ol3.sdor5.BucreşU.Romăa I
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Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018- primăvara anului 2019) pe spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI ařişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 49 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

p

O Întocmit insp. Tudora BUIM
‚%ceĹ

1'

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: TW4 ex/lO.09.2018
pmzentul aviz a fost postat P° stteut PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1818 2018! SAQBA701, ÍMnQEUNA

14. SEP 2Üi

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăflre Locală
Sewiciul Monitoflzare şi Control Spaţii Veni

8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 50143/13.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653795/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8217/24.08.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi speciflcaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
80-100% sau in declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabełul
anexat solicitării, cu fotografîile aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completăńle
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor de
defrişare a celor 37 exemplare arbori situaţi în cele 36 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţülor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arborfl, evacuändu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţHlor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 36 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu B minimum 7cm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru
arborii uscaţi), in Iocaţiile unde se execută defri$rile (spaţii verzi aferente blocurilor/locurie
de joacă/alveole parcare), iar daca spaţiul nu perm(te, în zone defic(tare În vegetaţie din
sector, în 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 cadwl P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fe pe pagina oficială de internet a administratorului Iegal al spaţiilor verzi,

Nr. 8217/1653795/

Bd. Regia EIabeta rw. 47. td poştal O5OOl3 $edoľ5. BUQJTEŞtL Rom%i

TeI: 021.30555.00
httpiIvntą.pnb.m



fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia instituţiei;

- informarea cetăţenilor, în 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 f]uxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe
pagina oficială de internet a primăriei de sector, in funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia instituţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze (excepţie
făcând specia Populus-plop)

- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocurilor, respectiv a alveolelor din
aliniamentele stradale, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament;

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.GM.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul avjz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Deĺrişare - 37 ex. arbori uscafi 100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUIM

125Ep LU:

Rad: T814 ex/1O09. 2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‚r..:..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
191e 23a SĄPBATORIM lMflEUNA

ItSEP 201&

CĂ TRE,
Primăfla Sec toruiui 4

Direcţia Gospodărire LocaIă
Seniiciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 50146/13.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1653793/23.08.2018 şi Ia DirecVa de Mediu cu nr. 8218/24.08.2018, prin care solicitaţi
conform cerinţelor şi specificaţiilor din adresa Direcţiei de Mediu nr. 3605/11.05.2018,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
8O-100% sau in declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi În tabeluł
anexat solicitării, cu fotografHle aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea 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 pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor đe
defrişare a celor 36 exemplare arbori situaţi în cele 33 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuändu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţfllor sau reţelelor aeriene din jur.

Fentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrĺşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 36 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu O minimum lcm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru
arborii uscaţi), în Iocaţüle unde se execută defrişările (spaţii verzi aferente blocurilor/Iocuńe
de ioacă/alveole parcare/alveole aliniament stradal), iar daca spaţiul nu permite, in zone
defîcitare în vegetaţie din sector, în 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
verifĺcării în teren a plantărilor în compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborh avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fIe pe pagina oflcială de internet a administratorului Iegal aI spaţiilor verzi,

Nr. 8218116537931
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Fie pe pagina ořicială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice

şi de decizia instituţiei;
- 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 luxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe

pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de

decizia instituţiei;
- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defńşeze (excepţie

făcând specia Populus-plop)
- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocurilor, respectiv a alveolelor din

aliniamentele stradale, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament;

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 spaţfllor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 36 ex. arbori uscaţi 100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

ţ

ÎnÍocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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Red:T.B.14 ex/lO.,092018
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- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1:.2%:;
Direcţia de Mediu

ROMANIA
llB ZOISSAnATOQ M jUPPEWIÄ

20, SEP 20Vj

CĂ TRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBILIAR

Bd.Regina Elisabeta nr. 16, sector 3

Spre tUnţă:
S.C. SPHERA Centru Medical de Diagnostic i Tratament S.R.L.
Com Tunari, str, Mihai Eminescu nr. 9, Ilfov
D-nul - reprezentant
E-mail :c

Referitor Ia adresa Centrului Medical de Diagnostic i Tratament SPHERA
înregistrată Ia PMB cu nr. 1652761/2108.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.
8114122.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea centrului sus menţionat din B-dul Mărăsesti nr. 90, sector 4,
teren •domeniu privat aI Primăriei Municipiului Bucuresti ‚ după verificarea efectuată pe
teren în data de 05.09.2018, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil B-dul Mărăşe$i nr 90:

Reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, Ia

- 3 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 20-3Ocm, h 5-8m
Defriare cu extragerea rădăcinflor:
Curte imobil B-dul Mărăşeşti nr 90:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)O 45cm, h lOm, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, 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, 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 tedtoriul 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Nr. 811411652761/

Bd. Rega EľEabeta rw. 47, wd poşlal 05C013. sector5, Bucureşli, RomSa

TeI; 02130555.00
hflpJhwnLpnb.ro



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 usca[ avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantărU unui ex. arbore tânăr cu

balot de pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie in perioada optimă (toamna anului 2018 — primăvara anului 2019) pe terenul din
B-dul Mărăsesti nr. 90, sector 4.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii (dacă este cazul), având în vedere că imobilul face parte din
zona protejată nr 25 - Parcelarea Mărăşeşti.

Menţionăm că pentru defriarea exemplarului nuc situat Ia aceeai adresă a fost
transmisă adresă către Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti din Şos. Olteniţei
nr. 35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector4, telefon 021- 3138023, 021- 3142866.

Pentru efectuarea de [ratamente fitosanhtare asupra arborilor
Toaletare —3 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
il :ţţý;

ŔOMÂNIA
2 2018! sÄea%o. MQtUNA

20. SEP 2O1
cĂ T R E,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire LocaJă

Serviciul Monitorizare şi control Spaţii Verzi
B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 12, str.Ciochina nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 50142i13I0812018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1653778123.06.2018 si Ia flircrtia de Mediu cu nr. 8223124.08.2018, prin care solicitaţi ca urmare a
sesizării domnului emiterea avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupra unui
arbore aflat în declin biologic avansat (1 ex. salcie e 45cm, h 7m) situat in aiiniamentul stradal din
faţa scării 3, a blocului 12, str Ciochínă nr. 2, sector 4, după verificarea efec(uată pe teren, in data
de 05.09.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 11412011
privind amenajarea şi întreţinerea alveoleior stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi
H.C.G.M.B nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţblor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Defflşare cu extragerea rădăcinilor cu obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal faţă bloc 12, Str. Ciochină nr 2:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 45cm, h 12m, inclinat Ia 35' spre bloc, cu scorbură Ia h 2,5 i 3 m
unde se observă cibndrul central putred Ia inserţia arpanteIor— pericol de prăbuire

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărü de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorârii construcţiilor din jur, a reţeleior aeriene sau a
autovehicule!or din parcarea auto.

Precizăm că administratorul iegal ai terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrăriior, privind respectarea prevedeńlor avizului, siguranţa bunuńlor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui aflat in declin
biologic, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărH a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ e minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametwlui in tuncţie
de specie astfei; 1 ex. în aiveoia rămasă bberă din abniament i aite 5 ex. în spaţiile verzi aferente
blocurilor din vecinătate in perioada optimă - toamna anuiui 2018- primăvara anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterh.
Defrişare - lex. in declin biologic
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1918 SAPBÄTORIM ţ.ipeEukA

20, SEP 2ü
CA T R E,

Domnul.
Str. I ir.. sector 5

Referitor Ia adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr 1653956/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu
nr. 8232/24.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de snecialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în curtea imobilului din str. Mitropolit Filaret nr. sector 4, pe care iI deţineţi în cotă
indiviză de 40%, după verificarea efectuată pe teren, in data de 05.092016, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţhlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modihcările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţńlor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl Str. FÎlaret nr.

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de desprindere,
frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) e SOcm, h 14m — afectează prin coronament acoperiuriIe imobilelor de Ia
nr.

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 in vederea echilibrării, a
eliminărfl riscului de desprindere, frángere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. AiInthus so. (fals oţetar) e 30-4Ocm, h 17m afectează prin coronamente acoperiuriIe
imobilelor de Ia nr i t

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 45cm, h 13T
Reducerea inălţimh coronamentului pană Ia h 5m, Tn vederea sistării prejudiciilor prin afectarea

faţadei clădirii de Ia nr. 12 i eliminare riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echibbrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 9Ocm, h lSm situat in imediata vecinătate a imobilului nr
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in perioada
de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora
(cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frănte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului/proprietarilor Iegal/Iegali 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 i a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul 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 la data emiterii.
Toaletare — 6 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
Is 2fliB I sÁeMn;u ‘.nątuNA

1, SE? 1Ql
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bI 26, sc. 1, str. Anton Bacaĺbaa nr. 1, secL 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 52705/24.08.2018, inregisträţiia. P.M.B cu nr. 1654568/27.08.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8314/2&08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore (lex. arţar e 35m, h 8m, înclinat Ia 30') situat în spaţiul verde
aferent blocului 26, sc. 1, din str. Str. Anton BacaIbaa nr 1, sector 4, după verificarea efectuată pe
teren1 în data de 05.09.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţblor 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 bioc scara 1 (iateral stânga acces scară bloc):

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, in vederea echilibrărü, a eliminărü riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavombile peste autoturismele din parcarea auto i eliminare ramuri uscate Ia

- 1 ex. Acer negundo (arţar) ® 30m, h llm inclinat Ia 25-30' spre aleea de acces scară bloc
cu degajare faţadă bloc — risc dezrădăcinare

Lucrări!e de toaletare avizate, se vor executa coníorm art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal aI terenului pe care se ailă
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92,30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrăritor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietawl sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul bjocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex.

Nr. 831411654568/
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

.••..

ŔOMÂN IA
1918 ?ĐIS ÁPSMOQ.L. MPCEU,ŁA

Nr. 6540116428681 2 O.AU& 1U

CĂ TRE,
Primăria Sec torului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. RI2B, Aleea Terasei nr. 10, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35791/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642868/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6540/17.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soiuţionare cererea Asociaţiei de proprietari bJ. R12B din str. Aleea Terasei nr. 10,
sector 4, care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi in spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 02.08.2018, a fost 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucurefl, avizăm:
Toaletare:
SpauI verde faţă bloc scara 1 i Iateral stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în
vederj :echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se ehmina cele (inere de Ia
baza acestora Ia

- 3 ex. Acer sp. (arţar) e 5Ocm, hl6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h lBm
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 5Ocm, h 16m cu scorbură Ia h 5m
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) ® 35cm, h 13m, dezechilibrat spre alee

Spaţiul verde faţă bloc scara 2 i Iateral stânga:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- lex. Salix sp. (salcie) O 25cm, h 5m înclinat la 35 spre stradă
Reducerea cu cca. 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto în

vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 17 ex. Aesculus sp. (castan) e 35-4Ocm, h 13m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1:

- lex. Pwnus persica (piersic) ® 5cm, h 2m uscat 100%
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 7cm, h 3m uscat 100%

Dd. Regna Elsabeta r 41, d poşlal 05C013. sednt 5, Buojreşli, ROmăia

Tel: 021.305 55.00
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Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietaruiui sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorărü construcţülor din jur şi a
reţelelor aeriene, astfel
- toaletarea se va executa cDnform ań.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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarul sau 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 2 ex. arbori tineri cu
baiot de pământ ® minimum 7cm şi Înălţime corespunzătoare diametrului În funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiui verde aferent biocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru Înştiinţarea tuturor iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterü.
Toaletare

— 24 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori uscaţi 1 OO%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
IIS 2oIa SAPSÂTOPIM iMpEuNÄ

Nr. 6553116428941 20. AUE 203

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 42755/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642894/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6553/17.07.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia a 9 ex. arbori
uscaţi/declin biologic avansat situaţi în aliniamentul Bd. C-tin Brâncoveanu, conform
foto anexat, 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 Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i obligativiatatea menţinerii alveolelor:
Aliniament stradal Bd. C-tin Brâncoveanu partea cu nr. pare:

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) e 20-25cm, h 5-7m uscate 100%— nr. 14
- 1 ex. Catalpa (catalpa) @ l5cm, h4m, uscat 100% -faţă spital .Marie Curie"
- lex. Betula pendula (mesteacăn) O 2Ocm, h 4,5m uscat 100%- faţă spital

•Marie Curie'
- 1 ex. Acer sp.( arţar) O 55cm, h 7m- przintă scorbură profundă Ia Ia inserţia

arpanteIor — pericol de desprindere i prăbuire - faţă spital .Marie Curie"
Aiiniament stradal Bd. C-tin Brâncoveanu partea cu nr. impare:

- 1 ex. Acer sp.( artar) e 5Ocm, h 8m uscat 100% - nr. 15
- 1 ex. AescuIu sp. (castan) O 35cm, h 4m uscat 90% - situat Ia intersecţia cu

str. Cimpoierilornr. 14
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 35cm, h 4m uscat 100% - Ia nr. 101
- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 35cm, Ii 5m uscat 100% - Ia nr. 103
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă, pentru

evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare
plantării de material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea
acorespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului,
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiuniior, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
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Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţUdeclin
biologic ‚ avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia
plantării a l4ex.arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie asfel 9ex. în alveolele rămase
Iibere după extragerea rădăcinilor, respectiv 5 ex. în spaţiile verzi aferente blocurilor
adiacente bulevardului în perioada optimă - toamna anului 2016.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - Oex. arbori (8 ex.uscate 90-100% i 1 ex.în declin biologic)

Director executiv
Simona-Mariana POPA

k DIRECTIA \
ţ DE MEDIU
\\

!ntocmit: Insp. Tudora BUILĂ

1 AU 20i3
Red: TB/4 ex/07.08.2018
prezsnţul oviz o roşl pIat pe siteuI PMB
hţto Iĺwew pmb roIinsttjtjUphr,riaJdirectiJdLrectia niediujavtza arbod in conşulţare!pv,zę arta.i in coçuItare.&m, pe daia de

Bd. Regra Eľabeta ‚w. 47, cod poşlaIO500l3, sect&5. Bucureşli, Romáiia

TeI: 021 .3C55OO Ét 4016
htlp:IWn'nv.pmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI !1:'%.:;
Direcţia de Mediu

POMAN IA
09)0 2flI0 SkRuk:opM MpęL•NĄ

20.AVE 20j -

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dui Metaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. E25, str. Covasna nr. 29, bL E25, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 39554/11.07.2018 înregístrată Ia P.M.B cu nr.
1642891/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6556/17.07.2018 prin care ne transmiteţi
spre soiuţionare cererea Asociaţiei de prcprietari bI. E25 din str. Covasna nr. 29, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru íntervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, in data de 02.08.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privínd reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi
din intravilanui 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 i Iateral stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramudlor Ia condiţü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Robinia sp. (salcâm) e 40-45cm, h 14m, dezechilibrate spre carosabil
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 12m
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărh, a eliminării riscului de dezrădăcinare ai arborelui şi/sau desprindere frăngere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) ® 45cm, h 7m cu scorbură deschisă pe (riunchi
Eliminare etaje infehoare uscate din coronamente Ia:
- 3 ex. Abies sp. (brad) e 3Ocm, h lOm
Eliminare ramuri frânte, uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor

ia:
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25cm, h 5m
- 1 ex. Prunus persica (piersic) e l5cm, Ii 3m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în

vederea eliminării ríscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor

uscate Ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e lScm, h 3m

Bd. Regna Eabe rw 47, d poşlal 050013. sect& 5, BIJQKOŞIÍ, Rná 4
Teł: 021.305 55.00 V

UKAS
httpihwaą.pmb.ro

_________

fl,.aaIcl 001

Nr. 65561164fl911



Spaţiul verde spate bloc:
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre parcarea auto în vederea eliminării riscuui de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 6 ex. Prunus sp. (corcodus) ® 20-30cm, h 5-6m
- 1 ex. Jugians sp. (nuc) e 4Ocm, h lOm
Eliminare ramuri uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia
- 1 ex. Prunus avium (cires) e 3Ocm, h 9m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţíul verde fată bloc scara A:

- lex. Robinia sp. (saicâm) e 3Ocm, h 9m înclinat Ia 25 spre bioc cu multipie
ramuri uscate în coronament (Iateral stânga bloc)

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) e 2Ocm, hl,7-5m uscate 100% (spate bloc)
- 1 ex. Prunus avium (cires) e 3Ocm, h 9m uscat 100%, dezechilibrat spre

parcarea auto (spate bloc)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, teiefon 021/33592.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor 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 spaţfllor 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 eliminărU ramuriior uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerh de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantărh de material dendroIogic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar apflcându-se sancţiuni conform ađ. 6, pct 5 din Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Pentru refacerea fonduiui vegetal i reapararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ e minimum
7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anului 2015) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

La řinalizarea Iucrărilor de piantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
veriicărü 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 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 — 21 ex. arbori
Defrişare — 4 ex. arbori uscaţi/declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Slmona-Maflana POPA
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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ŔOMÂN IA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul M&talurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă;
Asociaţia de Proprietari bI. A21, str. StupUor nr 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 37117/11.07.2018 inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642878/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6566/17.07.2018 prin care ne transmiteţi

cererea Asociaţiei de proprietari bI. A21 din str. Stupilor nr. 2, sector 4, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de
002.08.2018, a íost inventariat următorul material dendrologic pentru care1 în conformitate

cu Legea nr. 2412007 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 .şi Iateral dreapta - stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni1 cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 15-1 7m cu degajare faţadă bloc

( lex. dezechilibrat spre carosabil)
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 50-55cm, h 23m, înclinate Ia 15-20' spre parcarea

auto
- 1 ex. Prunus persica (piersic) ® 3Ocm, h 5m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în

vedereaechiiibrării, a eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia

- 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 30-4Ocm, h 13-14m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 15m,dezechilibrat spre carosabil, cu o

arpantă frăntă din coronament
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 5Ocm, h 18m
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 20-3Ocm, h 5-10m, înclinate 15-35' spre alee/carosabil
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 12m, înclinat 25' spre alee cu început de

Nr. 6566116428781

scorbură pe trunchi
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Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
orientate spre carosabil/alee acces bioc în vederea eliminării riscuIui de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echihbrare a coronamentelor şi eliminarea ramuriior uscate ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 12m
- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h 5m
Ehminare etaje inferioare uscate din coronament ia:
- 1 ex. Pinus sp. (pin) e 3Ocm, h lOm

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 114 a volumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, în

vedereaechilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia:

- 5 ex. Tiba sp. (tei) e 30-4Ocm, h 1 7m cu degajare faţadă bioc
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) e 3Ocm, h 6m înclinat 25' spre alee
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 4Ocm, h 14m înclinat 20' spre bloc
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30-45cm, h 12-17m, înclinate 15' spre parcarea

auto/alee
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor

Ia:
- 7 ex. Robinia sp. (salcâm) e 30-35cm, h 10-12m

Defrişare cu extragerea rădăcinUor:
Spaţiul verde faţă bloc scara A:

- lex. Fopulus canadensis (plop canadian) e 8Ocm, h 22m, dezechilibrat spre
carosabil cu scorbură deschisă Ia baza trunchiului — pericol de prăbuire (Iateral
stânga bloc)

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e lOcm, h 4m uscat 100% (faţă bloc)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborü - Primăria Sectoruui 4, teiefon 021133592.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces,
Iuându-se măsurĺ 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 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerfl de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarui sau 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 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 i reapararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arbońior uscati/deciin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 7 ex. arbori tineri cu balot de pământ e minimum
7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă
(toamna anuiui 2018) pe spaţiul verde aferent bIocului de Ia adresa sus menţionată.
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La řinalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor În compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arŁ4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 33 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori uscaţi/declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 9l/:••%..::.:.

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
l 2DIB SAPDATO;M MPPl uwÄ

Nr. 662911643426 ; 6631116435061 20. AU 1OJ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
-D-nuII str — sect 4
E-mafl:
- Asociaţia de proprietari bI B 11, str Almasul Mic nr 13, secL 4

Referitor Ia adresele domnului înregistrate Ia P.M.B cu
nr 1643426/17.07.2018; 1643506/17.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
6629/18.07.2018; 6631/18.07.2018, prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent
blocului B1 1, din str. AImauI Mic nr. 131 sect. 4, în vecinătatea Iocului de parcare nr.
17, după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.08.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor 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:
Spaţiul verde spate bloc scara 1 (Iateral stânga):

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto i eliminare ramuri
uscate Ia

- 1 ex. Prunus cerasus (visin) e 30m, h 7m înclinat Ia 30' spre parcarea auto
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1

Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul bioíogic aI acestuia (cu excepţia
eliminărU ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare
a azonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Bd. Regiia EIabeta nr 47, cod poştal 050013, sedor5, Bucumşli, Romua
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Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei
de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

D-nul Ciprian Mihai Costache, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI
afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.
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Nr. 7012/1645793 2 O#UG. ‘LD;')

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
SeMciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bL 17, Aleea Crevedia nr 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 43630/24.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645793/25.07.2008 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7012/26.07.2018 prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI. 17, din Aleea Crevedia nr. 1. sector 4, care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul
verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 02.08.2018, a fost inventahat 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.GM.B. nr 30412009 privind Normele
de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă i Iateral dreapta bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia

- 2 ex. Junglans sp. (nuc) e 35cm, h 12-13m înclinate Ia 15'
- 1 ex. Cydonia sp. (gutui) O 3Ocm, h Sm bitulpinal- risc de desprindere tulpini
Reducerea cu 1/4 din Iungimea ramurilor orientate spre alee /carosabil/bloc vecin, cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminărH riscului de desprindere, frăngere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Platanus sp. (platan) O 80-lOOcm, h 20m cu degajare acoperi clădire
Reducerea cu cca. 1-1,Sm din Iungimea ramurilor orientate spre carosabilĺalee în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor

uscate Ia:
1 ex. Armenaica vulgaris (cais) e 35cm, h 9-lOm
2 ex. Frunus sp. (corcoduş) e 20-35cm, h 5-7m
1 ex. Tilia sp. (tei) e 45cm, h 13m
1 ex. Junglans sp. (nuc) e 45cm, h 14m cu degajare faţadă bloc

verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrăhlor

de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frángere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia

- 2 ex. Junglans sp. (nuc) e 45cm, h 13-16m (lex. înclinat Ia 20')
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 45cm, h lBm cu degajare faţadă bloc

Bd. Regna EIabeIa rv. 47. ccd poşlal 050313. seda5, Buasreşti. Romái
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Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţií meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate, fără a se ebmina cele tinere de Ia
baza acestuia Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e lOOcm, Ii 25m
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare in vederea eliminăňi riscului de đespdndere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestuia Ia

- 1 ex. Acer sp. (artar) 45cm, h 16m, afectat Ia baza trunchiului
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde fată bloc scara A:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 45cm, h 13m, uscat 100% (lateral
dreapta bloc)

- 1 ex. Frunus cerasus (visin) e lOcm, h 4m uscat 100% (faţă bloc)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se afiă arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021133592.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accřdentelor sau a deteriorărü constwcţiilor 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 ver2i de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1 in perioada de
repaus vegetativ a arbońlor (primăvara-toamna), pentw a nu fi afectat echilibwl biologic aI
acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal i reapararea prejudtciului adus mediului, în
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avizaţi pentru defńşare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arboń tineri cu balot de pământ e minimum 7cm şi
inălţime corespunzătoare diametwlui în funcţie de specie în perioada optimă (toamna anului
2018) pe spaţiul verde aferent blocului de la adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, in vederea verifîcărü
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 după primirea avizului să iI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 5 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori uscaţi 100%
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Nr. 7015116457861
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CĂ'TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc 3, Aleea Secuflor nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 42978/23.07.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1645786125./07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7015126.07.2018, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bI. 3 din Aleea Secuilor nr. 4, sector 4, care solicită emiterea
avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in spaţiul verde aferent
biocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, in data de
02.08.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţülor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral stânga spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului cu degajarea faţadei blocului, în vederea
eliminărfl riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestuia Ia

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35 cm, h 13m, al cărui coronament afectează faţada blocului
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arboreiui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de proprietari, prin
grija proprietarului sau administratoruiui iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria
Sectorului 4, tel.0211335.92.30, 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 proprietarul sau administratorui Iegal aI terenuiui este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
aplicându-se sancFuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.

AsociaUa de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 emiteńi.
Toaletare — 1 ex.
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CĂ TRĘ
Administraţia Cimitirelor şi Crematorülor Umane

inlr. Serelor nr 1, sector 4
Spre ştűnă:
- Cimitirul Berceni 11, Şos. Bercen sector 4
- D-na

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1646652/27.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7102/30.07.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Cimitirul
Berceni 11, pe Iocul de veci nr. din figura ‚ după verificarea efectuată pe teren, în data de
02.08.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 6Ocm, h llm, cu un
înclinat Ia 15, cu scorbură Ia 1,7m pe trunchi i Iipsa
vecinătate a Iocului de veci nr. 339 — pericol de prăbuire
jur.

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţHlor funerare 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 đe pământ O minimum 7cm şi fnălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în Cimitirul Berceni 11, în perioada optimă (toamna anului 2018).

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

Prezentul aviz are termen de valahilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Deĺrişare: 1 ex. in declin biologic avansat

Nr. 7102/16466521 20. AU& i0

coronamnet de mari dimensiuni,
cilindrului central, situat imediata
peste monumenmtele funerare din
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Nr. 7103116468911 20. AUG. 1WJ

Sirn

CĂ TRE,
Domnul

sector 4

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1646891/27.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 7103130.07.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în pe terenul dvs, din str Teascului nr. • sector 4, (dar
pentru care aţi omis să faceţi dovada calităţii de proprietar) după verificarea efectuată pe teren,
in data de 02.08.2018, 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 teńtoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Teren str. Teascului nr.:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului cu degajarea reeIei electrice, în vederea
eliminărü riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condąii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la
baza acestuia Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 40 cm, h 14m, aI cărui coronament afectează r&eaua de
cabluri electrice

Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia Ccu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
lucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietawlui Iegal aI terenului
pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur.

Frecizăm că proprietarul sau administratowl 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 emiterü.
Toaletare — 1 ex.
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Nr. 7156116472751 20. AU& 20i)

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc 6, sc. C, D, E, os. Olteniţei nr 40-44, sector 4

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bI. 6, sc. c,D,E din os. Olteniţei nr. 40-44, sector
4, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1647275130.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7156/31.07.2018, prin
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2ex. arboh uscaţi, situaţi în
spaţiul verde din spateie bi. 6 din os. Olteniţei nr. 40-44, sector 4, după verificarea efectuată pe teren
în data de 02.08.2018, 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) @ 25cm, h 8m, uscat 100%
Spaţiul verde spate bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm)O 4Ocm, h 12m, uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţhlor necesare plantărü de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţblor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2ex. arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent
blocului 6, sc. C, D, E, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
aviziewl blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inşthnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterd.
Defrişare - 2ex. arbori uscaţi 100%

Director executk,
Simona-Marianä POPAż

ŢIA

Red: TB/4 exíO7.O8.2018
tŹ uHEDlU 4J)

prezan[uI aviz a fosl poslat pe sŕte-uI PMB .
.

htW/IwvnmhrpinstitAiijnrinwiWdir,ciÍđi,ia meaWav ‚rbo.1r4c rnuiareia amd( bi nnukare nhn pe data de

Bd. Regîia Elsabeta nr. 47, d poştal 050013, sedor5, Bucureştí, Ramía

Tel: 021305.5500
hltp:flwvnJ.pmb.m

!ntocmit: Jnsp. Tudora BUILĂ

UKAS=
00I



o
o



PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

..

• ... ... .. .... .
••e..•

ŘOMÂNIA
911 ZOlD$SÄPDĂTflPIM MPREUNĄ

20. AU& 2Üi
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodăflre Locală

Serviciul Monitorizare şi ControI Spaţii Veni
B-dul Metaĺurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari BIoc 5
Sir. Padeu nr. 8, bL 5, Secior 4, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 35169/05.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642905/16.07.2018 şi Ia Dírecţia de Mediu cu nr 6547/17.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cerea asociaţiei de proprietari bloc 5, din str. Padeu nr 8, prin care se
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent scării 2, a blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren1 în data de 20.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Str. Padeu nr. 8, bI. 5, faţă bloc scara 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer saccharinum (paltin argintiu) I e 40 cm, h 13 m bitulpinal de Ia înălţimea
de 0,7 m, coronament de mari dimensiuni, înclinat 15° spre carosabil

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 35 cm, h 8 m, cu o arpantă dezechilibrată spre
trotuar, risc desprindere ramuri

- 1 ex. Prunus armeniaca (cais) e 25 cm, h 5 m, înclinat 25-35° spre carosabil
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e 20-30 cm, h 6 m, dezechilibrate spre carosabil
Eliminare arpantă înclinată Ia 45 în vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de

desprindere, frângere i prăbuire a ramurilor Ia condiţii metoe nefavorabile i eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25 cm1 h 7 m, o sarpantă înclinată 45° spre aleea de
acces în bloc

Reducerea cu cca. 1-1,5 m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre faţadă, în
vederea echilibrării, a eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) 0 15 cm, h 5 m, dezechilibrat spre bloc
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor Ia:
- 5 ex. Prunus cerasus (visin) 015 cm, h 3-4 m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre

alee/trotuar/parcare/faţadă bloc/stâlp iluminat public (după caz), În vederea echilibrării, a
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eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcodu) O 20-30 cm, h 5-6 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 30 cm, h 6 m

Deťrişare cu extragerea rădăcinilor:
Str. Padeu nr. 8, bI. 5, faţă bloc scara 2, Iateral stânga:

- 1 ex. Acer saccharinum (paltin argintiu) O 25 cm, h 4 m, trunchi, uscat 100 %
- 1 ex. Pwnus cerasus (visin) O 20 cm1 h 2,5 m, twnchi, uscat 100 %
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arbohi - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a 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 eliminăńi ramuhlor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl 2 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anuiui 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi, se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Cřrecţiei de Mediu nr 6061/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI aflşeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentw înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 16 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbori uscaţi 100%

DIRĘCTOR EXECUTIV
Simoăä4lariana POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUIM
DEMD

Red: S8/Sex.106.OB.2016 .

prezenlul aviz a (oşt postat pe site-uI PMBPr -

http /Mvň pmb wiinsţiţuIiL'primpdpidiręcli,/direcI mediu/ave artań in consułtare/avize arboh in consultare.php . pe dala de

13.AU& 10i3

Bd. Regna EISabeta nr 47. d poştal 05Q013. sedor5. Bucurşti. Rom,a

Te1021.305.55.OO [1.4016
hup:íNnvv.pmbro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
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Nr. 6549116429001

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spajii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiínţă:
Asociaţia de Proprietari BIoc 1 — Preedinte
E-mafl:
Str. Huedin nr. 9, bL 1, Sector 4, Bucureşti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 388g0/03.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642900/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6549/17.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bL 1 din str. Huedin nr. 9, sector 4, prin care
se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent biocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, in data
de 20.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţllor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Narmele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiui verde faţă i Iateral dreapta bloc:

Reducerea cu 1/3 a Iungimii ramurilor ohentate spre troturar, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 40 cm, h 11 m, dezechilibrat spre trotuar
Reducerea cu cca. 1-1,5 m din Iungimea ramurilor pendule, în vederea echilibrărü, a

eltminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 30-40 cm, h 6-8 m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Pwnus armeniaca (cais) O 40 cm, h 7 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echUibrării, a eliminărü riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 40 cm, h 11 m, inclinat 15° spre carosabil
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 35 cm, h 7 m, afectat pe trunchi, înclinat 15°
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminării riscului

de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar american) O 30 cm, h 8 m, înclinat 25° spre stradă i parcare
- 1 ex. Morus sp. (dud) bitulpinal O 50 cm1 Ii 13 m, dezechilibrat spre carosabil

Spaţiul verde spate bloc:
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 40 cm, Li 13 m

Bd. Rena EIaboW nr 47. d poşlsl OSCCI3. sedors, Bucurşli, Ronäua
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Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, in vederea echiiibrării, a eliminării riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 40 cm, h 12-17 m, (lex. h 12m dezechilibrat spre parcare)
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45 cm, h 13 m, înclinat 15_200 spre parcare
- 1 ex. Tilia sp. (tei)O 40 cm, h 17 m
Reducerea cu 1/3 a volumuluiflnălţimh coronamentelor, în vederea echilibrării, a

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor )a condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) O 35 cm, h 12 m, înclinat 25° spre parcare
- 1 ex. Populus pyramidalis (piop piramidal) O 45 cm, h 18 m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 20 cm, h 4 m, ciot, uscat 100 %
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborü - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü constwcţfllor 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 spaţhior 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, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în
perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus
menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, Ia
avizierul b!ocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 16 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simóěíá-Mariana POPA

iE MLĽ !ntocmit: insp. Tudora BUILĂ
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA

ZOIB SAPSATOP1M ŕMPOFUHÁ

Nr. 655911642887! 20. AUG 1O)
CĂ TRE,

Prîmăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sen'iciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc 33, sc. 1, Str Uioara nr. 14, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 39545/11.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642887116.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6559/17.07.2018 prin care ne transmiteţi
spre soluţionare, cererea Asociaţiei de proprietari bloc 33, sc. 1 din str. Uioara nr. 14, sector 4,
care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor (sălcfl) situaţi in
spaţiul verde aferent sc. 1, bI, 33 de Ia adresa sus menţionată, (lateral stânga scara 1) după
verificarea efectuată pe teren, în data de 31.07.2018, 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:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral stânga scara 1:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminărfl riscului
de producere a accidentelor prin desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 35-40m, h lOm dezechilibrate spre Ioc de joacă
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu b afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
lucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietawlui sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborh - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorăńi construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de
pe carosabil.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI af]şeze, în copie, la
aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatańlor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariaqp POPA

!ntocmit: insp. Tudora BU!M
Red: T8/4 ex./O&.OB.2O16 W 7
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
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Nr. 6561116428851 20. AU6. 2O3

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-duĺ Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari BIoc 16 — Preedinte
os. OIteniţei nr 204-210, bI. 16, Sector 4, Aucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 38048/11.07.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642885/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6561/17.07.2018, prin care prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cerea Asociaţiei de proprietari bI. 16 dťnos. Olteniţei nr 204-210,
sector 4, care solicitä emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 20.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpauI verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, Tn vederea echilibrării, a eliminărü riscului
de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) 0 26 cm, h 9 m, inclinat 15° spre bioc
- 2 ex. Morus sp. (dud) e 35 cm, h 12-13m, înclinate 15° spre blocul vecin
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 25-SOcm, h 7-14 m, dezechilibrate spre clădirea vecină,

unuI dintre exemplare avănd coronament de mari dimensiuni
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) 045 cm, h 16 m, Ia 2,5-3 m de bloc
- 1 ex. Acer sp. (artar) 035 cm, h 12 m, înclinat din coronament Ia 35° spre acces bloc
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) 0 30 cm, h 10 m (in vecinătate se executau săpături de către

RADET pentru remediere avarie)
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) 030 cm, h 11 m, înclinat 15° spre parcare (în vecinătate se

executau săpături de către RADET pentru remediere avarie)
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminării riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 035- 40 cm, h 10-15 m, (lex. dezechilibrat spre blocul vecin i
celălalt cu scorbură Ia inălţimea de 2 m)

- 2 ex. Morus sp. (dud) 040 cm, h 10-13m, înclinate 20-30°, (lex.cu inceput de scorbură
Ia bază iar in vecinătate se executau săpături de către RADET pentru remediere avarie)

- 1 ex. Acer sacchahnum (paltin argintiu) 0 50 cm, h 14 m, o arpantă uscată cu ciuperci
saprofite
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SpauI verde Iateral stânga bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminărií riscului

de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 40 cm, h 17 m, coronament de mari dimensiuni
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 35 cm, h 11 m, înclinat 20° spre alee
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, in vederea echilibrării, a eliminării riscului

de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia;

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 5O cm, h 16 m, coronament de mari dimensiuni, dezechilibrat spre
parcare, risc dezrădăcinare

- 1 ex. Acersaccharinum (paltin argintiu) e 50 cm, h 13 m, început de scorbură Ia bază
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminării riscului
de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) e 25 cm, h 13-14 m, (1 ex. multitulpinal
dezechilibrat spre parcare)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 25 cm, h 10 m, înclinat 15° spre parcare
- 1 ex. Acer sp. (adar) e 40 cm, h 13 m, dezechilibrat spre imobilul vecin
Reducerea cu cca, 1,5 m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcare, în

vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) e 45 cm, h 13 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodu) O 20 cm, h 4 m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborH - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuándu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştünţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare — 26 ex. arbori
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Se,viciui Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

8-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari BIoc 1 — Preedinte
Str. Constantin Rădulescu-Motru nr. 4, bL 1, Sector 4, Bucuresti

Referitor Ia adresele Primăriei Sectorului 4 i Asociaţiei de Proprietari BIoc 1,
înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1642879/16.07.2018 i nr. 1644016/18.07.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 6565/17.07.2018 i nr 6662/19.07.2018, prin care se solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 1
din str. C-tin Rădulescu Motru nr. 4, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
20.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă scara 1 i Iateral stänga:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5 m din lungimea ramurilor orientate
spre parcare, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 30 cm, h 5 m
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărH, a eliminărü

riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 30 cm, h 11 m, bitulpinal, cu unghi de deschidere între
tulpini de 30°

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 20 cm, h 5 m, înclinat 20° spre carosabil
- 1 ex. Malus domestica (măr) O 20 cm, h 5 m, înclinat 20° spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 35 cm, h 11 m, înclinat 25° spre parcare/carosabil
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- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 45 cm, h 12 m, înclinat 20° spre carosabil
Degajare faţadă bloc, reducerea cu 1/3 din Iungimea arpantei orientate spre

carosabil, în vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 45 cm, h 12 m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărH, a eliminării
riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 35 cm, h 12 m, inclinat 25-30° spre carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenului, în vederea echilibrărh, a eliminărU

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (artar american) O 25 cm, h 18 m, înclinat 15D spre
parcare/carosabil

Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1,5 m din Iungimea ramurilor orientate
spre carosabil, în vederea echilibrărU, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) Z 20-25 cm, h 7-8 m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se af]ă arborü - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 11 ex. arbori
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Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Propfletari bloc A18, str Re.şiţa nr 18, sect. 4
D-na

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari din str. Reiţa nr. 18, bI. A18, sector 4,
transmisă de către instituţia dvs. Cu nr. 38024/11.07.2018, inregistrată ia P.M.B cu nr.
1642875/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6568/17.07.2018, prin care sobcită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiui verde aferent blocului
de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 31 .07.201 8, 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 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, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1-4 i Iaterai dreapta scara 4, respectiv stânga scara 1:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea iucrărilor
de echilibrare În vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia

- 8 ex. Tilia sp. (tei) e 35-SOcm, h 14-lGm (1 ex.cu Început de scorbură pe o sarpantă, 4
ex. închnate Ia 15 spre aleeĺparcare)

- 2 ex. Acer negundo (arţar) e 35-4Ocm, h 13m, înclinate Ia l5spre parcarea auto
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e4acm, h lOm, dezechilibrat spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumuluiňnălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echihbrare în vederea eiiminării riscului de desprindere, frángere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 15 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 30-GOcm, h 16-20m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h lOm, înclinat Ia 20spre parcarea auto
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e SOcm, h lSm, dezechilibrat spre alee
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echihbrare a coronamentelor la
- 3 ex. Cerasus sp. (cires) e 25-3Ocm, h 5-Gm
- 1 ex. Armenica vulgads (cais) O 45cm, h 9m
Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia

- 1 ex. Fraxinus (frasin) e 3Ocm, h 12m, tritulpinal, dezechilibrat spre parcarea auto
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 45cm, h 16-17m
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- 3 ex. Acer negundo (arţar) O 20-4Ocm, h 8-17m, (2ex.dezechilibrate spre parcarea
auto)

- 1 ex. Cerasus sp. (cires) e 35cm, hlBm
Reducerea cu 1/3 a volumuluiflnălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărh riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 4 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 45-BOcm, h 17-19m
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc

- 1 ex. Cerasus sp. (cire) O 3Ocm, h 6m uscat 100% (sc. 4)
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) e 3Scm, h 5m uscat 85% (sc. 2)
- 1 ex. Acersp. (arţar) e 3Ocm, h 6m uscat 100%
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 3Ocm, h 6m cu scorbură deschisă Ia baza trunchiului cu Iipsa

cilindrului central
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al

terenului pe care se află arborH - Primăria Sectorului 4, telefon 021/33592.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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 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, Iucrare ce se poate executa in
orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Fentw refacerea fondului vegetal i reapararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor uscasi/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantărüa 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi
înăąime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie in perioada optimă (toamna anului
2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei
de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI aflşeze, 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 emiterü.
Toaletare — 43 ex. arbori
Defrişare — 4 ex. arbori uscaţUdeclin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Marianę POPA
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Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

DirecVa Gospodărire Locală
SerWciul Monîtorizare şi Controi Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Asociaţia de Proprietari Bioc 5 Scara 1
Str. Parincea nr. 2, bL 5, sc. 1, Sector 4, Bucuresti
- Asociaţia de Proprietari BIoc 5 Scara 2 —

Str Parincea nr. Z bI. 5, sa Z Sector 4, Bucuresti

Referitor Ia adresa dvs. nr. 37111/11.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1642873/16.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 6569/17.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererile Asociaţiilor de proprietari bl. 5, scara 1 i scara 2 din str. Parincea
nr. 2, sector 4, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, in data de 20.07.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu 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:
Str. Parincea nr. 2, bL 5, faţă bloc scara 1:

Reducerea cu 1/4 din Iungimea ramurilor înclinate 20° spre carosabil, în vederea
echilibrării, a eliminărü riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şí
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 30 cm, h 13 m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramuńlor pendule orientate spre carosabil,

în vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Pirus sativa (păr) O 20 cm, h 8 m, dezechilibrat spre stradă
- 1 ex. Acer platanoides (paltin) O 30 cm, Li 9 m
- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 30 cm, Ii 18 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor in vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Malus domestica (măr) O 30 cm, h 7 m,dezechilibrat spre stradă cu scorbură
Ia înălţimea de 1 m

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 40 cm, h 13-14 m, înclinate Ia 10-15' spre carosabil
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu 1/3 dinvolumul coronamentului, în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

Bd. Regna EIabeta nr. 47, d pcşlaIOG&313, seçtor5, BuçureşU. Rnm&,ia
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- 1 ex. Prunus sp. (corcođuş) e 30 cm, h 8 m, situat Ia cca. 1 m de bloc
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronament Ia:
- 1 ex. Abies sp. (brad) e 20 cm, h 8 m

Str. Parincea nr. 2, bI. 5, spate bloc scara 1:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 11 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 30-40 cm, h 13-16 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) e 30 cm, h 11 m, dezechilibrat spre ghena de gunoi
Degajare faţadă bloc (după caz), în vederea eliminărfl riscului de desprindere,

frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) e 40-46 cm, h 14-15 m
Reducerea cu cca. 1,5-2 m din lungimea ramurilor orientate spre parcare, în vederea

echilibrărü, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 40 cm, h 13 m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35 cm, h 9 m

Str. Parincea nr. 2, bI. 5, spate bloc scara 2:
Reducerea cu cca. 1-1,5 m din lungimea ramurilor orientate spre parcare, în vederea

echilibrărH, a eliminărU riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Acer sp. (artar) e 30-35 cm, h 10-11 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 30 cm, h 5 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor în vederea echilibrărU, a eliminării

riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 80-90 cm, h 17-18 m
Degajare faţadă bloc (după caz), în vederea eliminării riscului de desprindere,

frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25 cm, h 8 m
Str. Parincea nr. 2, bL 5, faţă scara 2:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Ailanthus alUssima (fals oţetar) O 35-40 cm, h 17-18 m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 30 cm, h 11 m înclinat Ia 20' spre carosabil — risc de

dezrădăcinare
Reducerea cu cca. 1,5-2 m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, în

vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei)O 30 cm, h 13 m
- 4 ex. Acer sp. (artar) O 30-35 cm, h 10 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus alba (plop alb) e so cm, h 16 m, dezechilibrat spre stradă
Spaţiul verde Iateral dreapta bloc spre .Şos. Olteniţei:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

Bd, Regi1a Ekabeta rw. 47. cod poştaIO500l3. sectoc5, BucureşU, Romăia
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ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 50 cm, h l8 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare in vederea eliminăńi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 30-35 cm, h 13-14 m
Defrmare cu extragerea rădăcinflor:
Str. Parincea nr. 2, bL 5, faţă scară, Iateral stânga:

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 30 cm, h 14 m, uscat 100 %
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se ală arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/33592.30, cu acordul
celor două Asociaţii de proprietari, 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 Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anulu9;

() - defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr

Precizăm că proprietarul sau administratorul 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/2807.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia aviziewl blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatadlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare — 49 ex. arbori

Defrişare — 1 ex. arbore uscal 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
1910 7010! skBAT0c,M iMPCFL$Ä

20.AUG. 20i3

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nul ‚ Str. sect.4
Asociaţia de proprietari bloc B3, Str. Grădistea nr. I 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 42338/20.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645781/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 6994/26.07.2018 prin care ne
transmiteţi spre soluţionare, cererea domnului ‚ care solicită emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore — arţar, înclinat Ia 3Qd spre
aleea de acces din spatele scării 4 a blocului B3 din str. Grădi$ea nr. 11, sector 4,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 31 .07.20181 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:
Spagul verde Iateral stânga scara 1:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire

a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 40m, h 12m, situat Iângă Ioc parcare nr. 33 —

prezintă început de scorbură Ia baza trunchiului i este înclinat Ia 20° spre bloc
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1

Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria SectoruIui 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare

a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca

Bd. Regiia Etabeta rw 47, ‚x,d po$al O5l3, sedcc5. Buareşti, ROm&,Ia ţ
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căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcarea auto.

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

D-nul Mirea Valentin are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Controi Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $Unţă:
- D-nul
- Asociaţia de Proprietari bloc A6, Aleea Resiţa D nr. 10, sector 4

Referitor ia adresa dvs. nr 41827/20.07.2018, înregistrată Ia P.M.S cu nr.
1645778/25.07.2018 şi Ia Direcţía de Mediu cu nr. 6995/26.07.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului prin care solicită emitera avizuiui de specialitate
pentru intervenţia asupra &doi arbori ( lex. glădiţă i 1 ex. salcie) situate pe spţiul verde
aferent blocului A6, din Aleea Reiţa D nr. 10, sector 4, (faţă i spate bloc), după verificarea
efectuată pe teren, în data de 31.07.2018, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocaiităţilor, cu modificăriie 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:
Toaletare:
Spaţiui verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului în vederea degajărfl stălpului de
iluminat public, a faţadei blocului, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrăriior de echiiibrare şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 40m, h 11 m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramuńlor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4,
tei.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratowi 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.

Bd. Reia EľEabeIa nr. 47, cod poşlal 050013. sedors. Bucumşli. Romia
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Menţionăm că pentru exemplarul glădiţă Ia care se face referire nu mai avizăm nicio
intervenţie întrucât acesta a fost toaletat anterior i o nouă interventţie ar determina uscarea
arborelui, Dacă apar modificări în starea de verticalitate a acestuia, recomandăm Asociaţiei
de proprietari să revină cu solicitare pentru reevaluare i emitere aviz de specialitate.

Domnul Gugiu Lucian are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-MarianaPOPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENAJ et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. 5A, B-dul Tineretuiui nr. 19, sector 4

Toaletare;
SpaVuI verde faţă bloc

la:
- 1 ex. Prunus pissardi (corcodu rou) e 4Ocm, h 8m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 25cm, h 8m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara A:

Nr. 7008116458021

Referitor Ia adresa dvs. nr. 43858/24.07.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1645802/25.07.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 7008/26.07.2018 prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bloc 5A din B-dul Tineretului nr. 19, sector 4, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul
verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 31.07.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B, nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării ńscului de
desprindere frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus alba (plop alb) e 3Ocm, h 14m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 3Ocm, h 11 m, dezechilibrat spre parcarea auto
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamente Ia:
- 3 ex. Abies sp. (brad) O 25-3Ocm, h 10-llm

Spaţiul verde spate bloc
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 12m, uscat 90%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh 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 vegetaťiv a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
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echilibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obIigaa plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ minimum 7cm şi înăiţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie,
ia avizierui biocuiui sau într-un ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Toaletare — 7 ex. arbori
Defflşare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

••••.
.

ŘOMÂN IA
19IB 1OI SÄPSATOPIM joru,a

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
SeMciui Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Meta/urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc N 16, Aĺeea Cricovul Dulce nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bloc N 16, din Aleea Cdcovul Dulce nr. 1,

sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1655481/29.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.

8417/30.08.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia

asupra arborilor situaţi in spaţiul verde aferent blocului de la adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, 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 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 scara 1 i 2: i

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele

tinere de Ia baza acestora Ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 3Ocm, h 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 35-4Ocm, h 10-16m (1 ex. h lOm înclinat Ia 25 spre

parcarea auto)
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) e 3Ocm, h 12m, înclinat Ia 15-20spre parcarea auto

SpaVuI verde faţă bloc scara 3 i Iateral stânga:
Reducerea cu 1/4

Iucrărilor de echilibrare în
ramurilor Ia condiţii meteo
tinere de Ia baza aces[ora

- 2 ex. Tilia sp. (tei)
Reducerea cu 1/3

Iucrărilor de echilibrare în
ramurilor Ia condiţii meteo
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Populus sp. (plop canadian) e 5Ocm, h 17m

Nr. 8417/1655481/
21. SEP 2Ů1ć

a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
Ia:
035-45cm, h 1 4m cu degajare faţadă bloc
a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 25-3Ocm, h 7-8m înclinat Ia 25spre Ioc de joacă

Bd. Regiia Eabeta rv. 47, cod poştalO500l3. secto5, BucureşU. Ran&ia
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Reducerea cu 112 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h 9m înclinat Ia 25-3Wspre Ioc de joacă
Eliminarea ramurilor uscate cu apbcarea Iucrărilor de a coronamentelor Ia
- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 7-8m

Spaţîul verde spate bloc scara 1 i 2:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrăhlor de echilibrare in vederea eliminărfl riscului de desprindere, frángere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 40-45cm, h 13-14m — (Ia 1 ex, pericol de desprindere
ramuri în Iocul de joacă amenajat)

- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) e 30-35cm, h 12m, înclinate Ia 15-2W
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurflor uscate )a:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 12m înclinat la 25 spre alee- risc
dezrădăcinare

Spaţiul verde spate bloc scara 3 I 6:
Reducerea cu 1/4 a volumului corQnamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e SOcm, h 16m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Qcm, h 15m, dezechilibrat spre parcarea auto
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 15m dezechilibrat spre parcarea auto

Defrişare cu extrageŕea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara A:

- 1 ex. Pwnus sp. (corcoduş) e 2Ocm, h 3,5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se afiă arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari1 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, astťel
- toaletarea se va executa conform art.6 pc[. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe tehtoriul Municipiului Bucureşti1 în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibwl biologic aI acestora (cu excepVa eliminădi ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţülor necesare plantărfl de material dendrologic tănăr.

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

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

Bd. Rega Ekabeta rv 47, cod pcştaI05313, sector5, Bucureşti. Romäia
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balot đe pământ O minimum Tcm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018- primăvara anului 2019) pe spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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.
Toaletare — 21 ex. arbori
Defflşare — 1 ex. arbore uscat 100%
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DIRECTOR EXECUTIV
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
1918 2:18 aro M 1MPVEL'NA

2 t SE Zbib
CĂ TRE,

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Ve,7i
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
coaIa nr. 194 (pentru curte Grădiniţa) B-dul Alexandru Obregia nr 7, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 54461/31.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1657900 din
06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8743107.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (1 ex. salcie bitulpinală O 8Ocm, h llm ce
prezintă scorbură Ia bază i ciuperci saprofite pe trunchi), conform foto anexat, situat in spaţiul
verđe din spatele Grădiniţei din B-dul Alexandru Obregia nr. 7 (fostă nr. 29), sector 4, conform fata
anexat, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi
din intravilanul localităţilor, cu modiflcările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B, nr. 304/2009
privind Normeie de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritariul Munictpiuiui Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate clădire grădiniţă:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O BOcm, li llm, bitulpinal, cu ciuperci saproflte pe trunchi, scorbură
deschisă Ia baza trunchiului i lkpsa cilindrului centrai — risc de prăbuiTe

Lucrarea de defrişare avizatä, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorite, şi crearea condiţhlor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectduiui 4, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeńene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform ad. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin biologic
avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 30412009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, in spaţiul verde aferent grădiniţei, de la adresa sus menţionată in perioada optimă -

toamna anului 2018- primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. artQ alin.5 din Anexa 1 la H.c.G.M.B. nr. 30412009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării in teren. In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare - lex. arbore în declin biologic avansat

Red: T&4 ex.113.09.2018 O
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-du/ Meta/urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bioc R14, B-dul Alexandru Obregia nr. 5-7, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 54454/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657903/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8742/07.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore .(1 ex. frasin e
3Ocm, h 7m înclinat 30' ce prezintă scorbură pe trunchi), situat în spaţiul verde din faţa
sc. 4 a bi. R14, din B-dulAlexandru Obregia nr,. 5-7, Ia Iimita cu aleea d&ängă Grădiniţa
din B-dul Alexandru Obregia nr. 7 (fostă nr. 29), sector 4, conform foto anexat, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modifîcările 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
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde faţă scara 4 bloc R14:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 7m înclinat 30' ce prezintă scorbură
deschisă pe trunchi — risc de prăbusire

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material
dendrojogic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe
carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui în declin
biologic avansat, avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018- primăvara anului
2019.

Nr. 8742116579031

M. Regma Elsabda rw. 47, cod poşlal 050013. seda5, Buasreşii, Româiia
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Director executiv
Simona-Pąariana POPA

¶9SE?Z

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alín.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea
verificării în teren, In caz contrar se vor apUca sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act
no rmativ.

Asociaţia de proprietari bloc R14, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI
afşeze, în copie, Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatariior.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore în deciin biologic avansat
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Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
‘2.8 2016: SASISA2flQU .ną(uNA

2&SEP2

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorězare şi Contr& Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRĂND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nul ‚ sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 51210/30.092018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657894/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8745/07.09.2018 prin care ne
transmiteţi spre soluţionare solicitarea d-Iui . privind emiterea avizului de
speciaiitate pentru un arbore situat în aiiniament stradai în faţa imobiiuiui din os.
Giurgiului nr. 291, sector 4, după verificarea efectuată pe teren în data de 14.09.2018,

in conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor

verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de
aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm

l

Defrişare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea păstrării alveolei:
Aliniament stradal os Giurgiului nr. 291:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 6Ocm, hl3m, încHnat din trunchi ia 20-25° către imobii -

prezintă scorbură la baza twnchiului, Ia h 2,5m pe twnchi, respecti Ia inserţia
sarpantelor cu Iipsa cilindrului central — risc de prăbuire în partea opusă înclinării

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de
material dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, cu marcarea

corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a

deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe

ca rosab iI.
Frecizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6,

pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui avizat

pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obIigaa plantării a 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ, cu diametrul trunchiului de minimum 7cm şi inălţimea
corespunzătoare acestuia, funcţie de specie astfel : 1 ex.în alveola rămasă Iiberă în
urma defrişărři, in vederea completării aiiniamentuiui şi 5 ex, în zone deficitare în

Bd. Regkla EIabeta rw. 47. &d pcştaJOSOOl3, sector5, Bucureşti, Rśn&i

Tet0213055500
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vegetaţie de pe raza sectorului 4, respectând HCGMB nr.114/2011 privind
amenajarea si intreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din
Municipiul Bucureşti.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificării în teren, 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 emiterii.
Defrişare — 1 ex. arbore declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maflana POPA O

íĺăZăt\\
a

Întocmit: Insp. Tudara BUILĂ

11 SE ‘1Üi
Red: 8. T14 ex./1609. 2018
prezentul aviz a fost pcstat pe site-uI

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ŔOMÂN IA
fllfl ?ÔIa sApATOmM MPPEUNĄ

27.SEP 2010

CĂ TRE,

Spre ştiintń
- D-na •. str. inr bL sc. ap.
E-mai/: v
- Asociaţia de proprietari bI. 43, str Viana nr 5, sector 4

Nr. 8523116564611

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Setviciul Monitorizare şi Control Spafii Ve,zi
B-duĺ Metaĺurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

sector 4

Referitor Ia adresa doamnei inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1656461131.08.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8523/03.09.2018, prin se care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru in(ewenţia asupra unui arhore situat în spaiuI verde aferent blocului 43, din str. Viana nr. 5,
sector 4, in vecinătatea parcării auto, după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţülor verzi din
intravilanui 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:
Toaietare:
Spaţiu verde spate bloc scara 2:

Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile peste autourismeie din parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate Iq:

- 1 ex. Popuids simonfl (p!op chinezesc) @ 50-55m, h 17m, înclinat ia 15' spre parcarea
auto/carosabil — risc de dezrădăcinare datorită înclinării

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 spaţüior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu Fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anuiui), prin grija proprietaruiui sau administratorului Iegal ai terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, teLO2l/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a ionei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţeielor aeriene şi a
autotudsmelor din pamarea auto i a celor de pe carosabii.

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

D-na are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie, ia
aviziewi blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştünţarea tuturor iocatarilor.

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

2&SEP ?OI
DIRECTOR FflV,
Simona-Maq4 PŞPA

Jnżocmiż: Jnsp. Tyçiora BUIM
Red: T8/4 ex./l8.09.2018 ţ( Ţ'4ţ4
prezen(uI avËz a fost postal pe sileul PMB í “. r
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Direcţia de Mediu

2ZsEp 20W

•.fl..
•

.• •
•t

• • .

ŔOMÂN IA
lqla nIBI s3nskioeai IionuwA

Str. -‘

E-maiI:

CĂ TRE,
Domnul

t. ap. sector 1

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1656417/31.08.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 8534/03.09.2018 prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat pe proprietatea dvs din str. Gramont nr. 23A, sector 4,
conform Contractului de donaţie autentificat sub nr. după verificarea
efectuată pe teren, in data de 14.09.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăńle 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 imobil str. Gramont nr.

Reducerea cu 2/3 din Iungimea arpantei înclinate Ia 45' spre clădire, cu 1/4 a
volumului coronametului de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a eliminării riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 90m, h 18m situat Iateral stânga acces imobil, Ia
Iimita cu gardul

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 spaVilor verzi de pe teńtoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu ři afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţfllor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor parcate.

Precizăm că proprĺetawl sau 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.

Nr. 8534116564171

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

&
CUTIV

Red: TB/4 exJl8.09.2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

17 SEP lÜ1

ŔOMÂNIA
2OSb s&PaATO. ‘.EUfl&

CĂ TRE,
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Doamna i, E-mafl:,
- Asociaţia de propnerarÎ bioc A18, str Reiţa nr 18, secwr 4
- Direcţia Mobflitate urbană sector 4,
E-mafl:

L

Referitor Ia adresa dvs. nr. 50785/30.08.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657887/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8746/07.09.2018, prin care ne transmiteU
cererea doamnei - - prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din spatele blocului A18 din str.
Reiţa nr. 18, Ia Hmta cu parcarea comună fin zona bI. A9 (str. Izv. MureuIui nr. 2, bI. A18 (str.
Reiţa nr 18) i bI. D4 (str. Izvorul CriuIui nr. 12), după verificarea efectuată pe teren, în data

de 12.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul

localitaţijor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.9.G.M.B. nr 304/2009 privind

Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpauI verde spate bloc A18 - zonă parcare auto comună cu blocurile sus menţionate:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de dezrădăcinare aI arborelui şiĺsau desprinderejrângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 2Bcm, h 9m înclinat Ia 35' spre parcare
Reducerea cu 1/3 a volumuluiňnălţimfl coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau desprindere frângere şi

prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto

amenajată sau chiar a trecătorilor şi eliminarea ramurilor uscate Ia
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e GOcm, h 16m situat Ia cca. lm de

parcare
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 4Ocm, h 24m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O l5cm, h Sm, inclinat Ia 25-30'spre parcare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere)frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto amenajată sau chiar a

trecătońlor şi eliminarea ramurilor uscate
Ia:

Nr. 874611657887/

- 1 ex. Fraxinus sp. (ĺrasin) e 3Ocm, h 12m dezechilibrat spre parcarea auto
- 2 ex. Acer negundo (arţar) e 25cm, h 9m inclinat Ia 15-20' spre parcare

Bd. Regia Ekaba rw. 47, poştaj 050313.s5. Buanşti. R&n
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Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto în
vederea e)iminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurflor a condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e l5cm, h 5m
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 4Ocm, h129m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 13m

Deťrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţíul verde spate bloc A18 - zonă parcare auto comună cu blocurUe sus menţionate:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 14m — prezintă scorbură
deschisă Ia baza trunchiului cu Iipsa ciiindrului central

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari bloc A18, 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 coníorm art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009

privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritodul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echiiibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se
poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite
crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

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

j balot de pământ e minimum 7cm şi înăţime corespHnzătoare diametrului în funcţie de specie
în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus
menţionată.

La řinalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea verificării
în teren a plantărilor în ‚compensare, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. arŁ4 din
aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari bl A18 are obligaţia, ca după primirea avizului să il 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 — 11 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
S - ariana POPA

\3#' ?ţ
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Nr. 8757116578511 27.SEÍ? 2ÜI

CĂ TRE,
Primăria Sec torului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Setviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Domnul t i, str. i nr. bI. sc. ap, sector 4
- Asociaţia de Proprietari bloc F15, str. Dorohoi nr 16, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 49926/04.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657851/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8757/07.09.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea domnului - i, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în
spaţiul verde din spatele bioculuí F15 din Str, Dorohoi nr 16, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu

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 scara 1-2:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare al arborelui, de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor

uscate Ia
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 18m, înclinat Ia 20°

spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în

vederea echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare al arborelui, de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 8Ocm, h 18m, înclinat Ia 1O-15

spre parcarea auto
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1

Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, cu acordul asociatiei de proprietari, în perioada de

repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibwi

biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se

Bd. RegĎa Eksabew rr 47. d poştal 050013, seđ5, Buasmşit ROm

TeI:021.3055500
hlpJAwwpmbw



poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul asociaţiei de proprietari, prin
grija proprietarului sau administratoruui egaI a terenului pe care se află arborii -

Primăria Sectorului 4, teLQ2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din zonă.

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

Domnul Câmu Adrian are obligaţia, ca după primirea avizului să îI aflşeze, 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.
Toaietare — 2 ex.

USEP 2DB

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

DIRECTOR EXECUTIV
Fana POPA

Red: BP/4 ex]19.O92018
prezentul av2 a lbst postal pe sile-oI PMB
hIlpiNn'A.Łpmb.roĺinsIiIutIi/primariaídireçIii/dieciia mediu!ave aibod in çonMjIlar&avize arbon in con$ullare.php pe dala de

Bd. Regra EIabeta rw. 47, cod poşlaI 050013, secto.5, Bucureşti, Rom%üa
TeI: 0213055500 [1. 4016
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27.SEP 201b
CĂ TRE,

Primărîa Sectorului 4
Direcţia Gospodăflre Locażă

Serviciul Monitorizare şî Control Spaţii Veni
B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc D5, Str. Izvorul Trotusului nr. 5, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 47640/30.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657833/00.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8764/07.03.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specíalitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. Populus sp. e
45cm, h 1 lm), situat in spaiuI verde aferent bIocuIuiDl5, din str. Izvorul Trotusului nr. 5, sector 4,
după veriĺ]carea efectuată pe teren în data de 12.09.2018, În conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.CG.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţhlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc (colţ lateral stânga spre parcarea auto):

- 1 ex. Populus canadensis (arţar) ® SOcm, h 12m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea prcducerü de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a acidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur, a reţelelqr aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şí a persoanelor in zona
operaţiunilor, 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 refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.c.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
e minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, În spaţiul verde
aferent blocului D5 de Ia adresa sus menţionată În perioada optimă - toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304ĺ2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea veriflcărü în teren, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat, 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 iI aflşeze, in copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

2019

Nr. 8764116578331

Dh
Simoa

Reď TB/4 exul9.O9.2018
prezenlul aviz a ťosi poşat pe site-uI PMB
hJNna'ipmh roMsuwphmehadireda_rWavtzs_arbod

Bd. Regita E168be12 nr. 47. cod poşt& 05C013, Sed& 5, Buaimşti. Rmâi

TeI; 0213055500
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

2ZSEP 201b

CĂ TRE,
ROMPRIM S.A.

Sns. Oftenĺţei nr. 388
D-na. - — :1' -

E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1657858/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr 8739/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
3 ex. arbori uscaţi situaţi pe proprietatea societăţii ROMPRIM SA. din os. Olteniţei nr. 388, sector
4, intrucât prezintă pericol de prăbusire peste autoturismele din parcarea auto i a celor de pe
carosabil, după veriFicarea efectuată pe teren, in data de 12.09.2018, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completăňle ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţülor verzi de pe teritoriu( Municipíu(uí Bucureştí, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
lncintă proprietate ROMPRIM S.A respectiv faţă bîoc 2 $ lateral dreapta:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 40-6Ocm, h 8-12m uscate 85-100% (lex.
prezintă scorbură pe trunchi cu cilindrul central putred)

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 45cm, h 14m uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
proprietarului/administratowlui legal aI teenuIui pe care se aflä arborh, evacuându-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil iIsau din

parcarea auto.
Precizăm că administratorul tegal at terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in zona

operaţiunilor, 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, in compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,

conform H.c.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent
ROMPRIM de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - primăvara anului 2019 conform

Angajamentului de plantare nr. 87391111657858118.09.2018.
La Finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.c.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., in vederea verificării in teren, in caz

contrar se vor aptica sancţiuni conĺ. art, 4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 3 ex. arbori uscaţi 85-1 00%

Nr. 8739116576581

Director
Simona

Red: TB/4 ex./18.OQ.2018
prezentul aviza fosţ postat pe site-ul PMB

Bd Regia ElEabeta rw. 47. wd poştMOWJl3. sed&5. Buaireşh Romänia

TeL 021.305.55.00
htlplhvww.pmbw
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI l;:•;;...

Direcţia de Mediu
ROMANIA
Ij2tl

2ZSEP 2018
cĂ T R Ę

Primäria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sewiciul Monitorizare i Contml Spaţii Veni
B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre tUnţă:
Asociaţia de proprietari bloc A 14, str. Turnu Măgurele nr. 23, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 50866/30.08.2016, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657874/06.09.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8749/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spaţiul verde aferent blocului
A14 din str. Turnu Măgurele nr. 23, sector 4, în zona parcărü de reedinţă, după verificarea
efectuată pe teren în data de 14.09.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea i administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările i
completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Spatiul verde iaterai dreapta bloc - platbandă parcare:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 4Ocm, h 5m cu scorbură deschisă Ia baza trunchiului pe
înălţimea de 0,5m cu Iipsă cilindru central — risc de prăbuire

Lucrarea de defrisare avizată, se va etectua, pentru evitarea produceńi de evenimente cu
urmări nedorite i crearea condiţitor necesare plantărü de material dendrologic tânăr, prip grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur, a reţelelor aehene sau a

autovehiculelor de pe carosabil.
Precizăm că administratowl !egal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor i a persoanelor în zona
operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct, 8 din Anexa nr. 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului, in compensarea arborelui in declin biologic

avizat pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 6 ex. arbori tineri

cu balot de pământ O minimum 7cm i inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in

spaţiul verde aferent blocului A14, respectiv in platbanda adiacentă parcărH, de Ia adresa sus

menţionată in perioada optimă - toamna anului 2018- primăvara anului 2019.
La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,

aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B., in vederea verificării in teren, In caz
contrar se vor aplica sancţiuni coní. art, 4 din aceIai act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afieze, în copie, Ia

avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru în$iinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defriare - lex. in declin biologic

Red: TB/4 exilS.09.2018
prezentul aviz a ĺosL posiat pe siie-ul PMB
http:Ywpmb.roIinstitutiiiprimaria/directi

8749116578741

utiv
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!ntocmit: /nsp. Tudora BU/ŁĂ
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Direcţia de Mediu

RQMAN IA
lIB 2OlS is4PMľotM IlFVELJNS

2ZSEP 2016

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şî Control Spaţii Verzi

B-dui Met&urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştünţă:
D-na r'- str. nr W. sc. ap. ‘,sector 4
E-mafl: I -

Asociaţia ae proprietari bloc 14, sc. 2, Str Rezonanţei nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 49605/04.09.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657861/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8754/07.09.2018, prin care ne
transmiteţi petiţia doamnei prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat pe spaţiul verde din faţa
blocului 14, sc. 2 din str. Rezonanţei nr. 6, sector 4, (.deasupra Iocului de parcare nr.
‚ după verificarea efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde ťaţă bloc scara 2:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia conđiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20m, h 6m, înclinat Ia 25-30° spre Iocul de
parcarea nr.

Lucrarea de toaletare avizată, 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 arborelui
(primavara-toamna) pentru a nu fl afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia
eliminării ramuńlor uscate şi frănte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare
a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Nr. 8754116578611

Bd. Regba EI6abela rr 47, cod poştal 050313. sedor5, Bareşti, Rc4nă1

Tel: 021.305.5500
hIlpihv.pmb.m



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

D-na ‚ are obligaţia, ca 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 — 1 ex.

D(RECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Jntocmit: Insp. Tudora BUILĂ

o
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Red: T8/4 ex./1 8.09.2018
prezenlul av a fost postal pe site-uI PMB
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I9TS flIS. skţ,grop M iMPP[IJ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et.

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietari bL 2C, B-dul Unirii nr. 13, sector 4
E-mail:

1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 49600/04.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657854/06.09.2018 şi la Oirecţia de Mediu cu nr 8756/07.09.2018, prin care ne transmiteti
cererea Asociaţiei de proprietari prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
íntervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 2C din B-dul Unirii nr 13
(Iateral bloc spre str. Sfinţii Apostoli nr. 2), după verificarea efectuată pe teren, în data de
14.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municřpiului Bucureşti, avizăm:
Spaţiul verde Iateral stânga bloc spre str. StinţU apostoli nr. 2 (fostă Adei):
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronameneIor, in vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- lex. Prunus avium (cires) O 4Ocm, h 12m, înclinat Ia 15'spre carosabil - risc de
dezrăd ăci nare

- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 5m, bitulpinal, înclinat Ia 35°spre carosabil cu
aplicare Iucrărilor de ancorare

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule, în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h lOm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 35cm, h 12m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborű - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuăndu-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 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 frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

Nr. 8756/1657854/

Bd. Regîia EIabeta ‚r 47, d poşiai 050013. seclof 5, BuaJreşM, Rcniá

Tet: 021.305.5500
httpJMww.pmb.m



- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr.

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

Fentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defdşare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obUgaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ ® minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie in perioada optimă (toamna anului 2018- primăvara anului 2019) pe spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia 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, În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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 — 3 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

Red: T5/4 ex./l8.09.2018
prezentul aviz a iost poslat pe sita-uI PMB
http:ţĺvnnv.pmb roť,nstitutijprimaha/directüidirectia medsfavize arboh in consuItareavize arboň in consoltarephp pe data de

DIRECTOR EKÉCUTIV
SimonaMariana POPA

24SEP 2Uł

Întocmit: Insp. Tudora BUILÄ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27.SEP 2018

.

:•: .

ŘOMÂNIA
flI ZOI8SAQtÄľfl3$ ‘ÇELmĂ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc C1, Aleea Moldoviţa nr 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 48510/30.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657846/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8759/07.09.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc C1, din Aleea
Moldoviţa nr. 3, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului C1, de Ia adresa
sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, 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 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 $ Iateral dreapta-stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echklibrăhi, a
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia

- 3 ex. Acer sp. (arţar) O 30-45cm, h 13-16m
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) e 5Ocm, h 1 5m inclinat Ia 1 5° spre parcare
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 12m înclinat Ia 20° spre parcare
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 3Ocm, h 17m înclinat la 1O°

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 100-l2Ocm, h 23m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 6Ocm, h 25m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 5Ocm, h 14m înclinat Ia 20° spre parcare
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 3Ocm, h 12m înclinat Ia 25° spre bloc
Degajare faţadă bloc, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi

eliminarea ramurilor uscate ]a:

Nr. 875911657846/

o
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- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 4Ocm, hl2m
SpauI verde ťaţă spate bloc:

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea
ramurilor pendule ońentate spre parcarea auto (după caz), în vederea eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu apticarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia

- 5 ex. Acer sp. (artar) e 30-4Ocm, h 11-13m
Reducerea cu 1/3 a înălţimii coronamentelor, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 40-7Ocm, h 22m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1

Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal 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. l

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia aviziewl blocului sau într-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 20 ex.

Jntocmît: Insp. Tudora BUILÁ

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: TB/4 exJl8O9.2018 2prezentul av a ĺost postat pe ste-uI PMB
hIln I)Émw pnbroţinstitutivprimańaldirectiildirectia mediuţave a,tori in consullare/avize arbyri in tonsaltare.nhppe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMAN IA
IS 1216 ÇAÜĄľOQM iU6CEuNĂ

17.SEp 261b

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcva Gospodărire Locală
Sewkiul Monitorizare şi Controi Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 8, Str. Democraţiei nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 48496/04.09.2018 înregistrată Ia RM.B cu nr.
1657837/06.092018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8762/07.09.2018, prin care netransmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari din str. Democraţiei nr. 4, sector 4, sector 4, prin care
solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in spaţiul
verde aferent blocului 8 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 14.09.2018, a fost 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:
Spaţiul verde faţă scara 1-3 i Iateral drepta bloc:

Degajare fąţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din ungimea ramurilor
orientate spre pakarea auto, in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 11 m
- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 30-4Ocm, h 9-11 m
- 6 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 4Ocm, h 11 m situaţi în alveole
- 2 ex. Acer negundo (arţar) e 30-4Ocm, h 9m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

lucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 13m înclinat Ia 15 spre parcarea auto
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm)O 4Ocm, h 13m înclinat Ia 15 spre parcarea auto
- 1 ex. Acer negundo (arţar) e 3Ocm, h Om înclinat la 15 spre parcarea auto
- 1 ex Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 1 3m situat Ia Iimita cu parcarea
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Ocm, h 1 6m

Spaţiul verde bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia: -

Nr. 8762116578371

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 11-13m inclinate Ia 1W spre parcarea
auto

Bd. Regra EISabela rr 47, 1 poştal 050013, sedoc5, Buareş1i, Rn&ia

Tel: 021.3055500
httpi/wivw.pmb.m



- 1 ex Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 11 m înclinat ia 1 5 spre parcarea auto
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 4Qcm, h 15m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea

echilibrărH, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuńlor Ia condiţii
meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O3Ocm, h 11 m încbnat Ia 20-25 spre parcarea auto
- 1 ex. Salix sp. (salcie) e 45cm, h 11 m înclinat Ia 2W spre parcarea auto
Degajare faţadă bloc, în vederea eliminării riscului de desprindere, frăngere şi

prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrădlor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Acer negundo (aijar) e 20-25cm, h 6m
- 1 ex Ulmus sp. (ulm) e 4Ocm, h 9m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul bíologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021ĺ335.92.30, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiie de acces, Iuăndu
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur, a reţelelor
aeńene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaVuniior, 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.

Aociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea ayizului să îI aflşeze, în copie,
Ia aviziewl biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Toaletare — 25 ex.

!niocmit: lnsp. Tudora BUILÄ

Red: TB/4 ex./18.O92Ol8 — -

____________

prezentul avir a fost postaL pe site-uI PMB
pe data de

Bd. Regwia EIabeta rw. 47, cod poşlal 050013, sectoç5, Bucureştí. Rornăta
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27SEP z
ŔOMÂNIA
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăflre Locală
SeMciul Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $iinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 28, sc. 2, Şos. Berceni nr 21, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 46663/30.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657830/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8766/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 128, sc. 2, din os. Berceni nr. 21,
sector 4, prin care solicitä emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 28, sc. 2, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 2412007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiîcările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti,1avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 2 $ Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-45cm, h 14-16m dezechilibrate
spre parcare/carosabil

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h 6m, inclinate Ia 20° spre parcare
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 5Ocm, h 17m cu degajare faţadă
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

pendule orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamenteului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 5m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,

Bd. Regia EIabeta nr 47, cod poştal 050013. sector5. Bucureşli, Rom%,ia
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[eI.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a 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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

2&SEP ŻhR

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tud9ra BUILĂ

Red: TB/4 ex./18.09.2018
prezenlul aviz a fost postal pe site-uI PMB
http:iAr.awpmbroiinslitultiiprimahaidirectiitdireclia nedíuiave artori in consultareţavize arboń in conjIiare.oho pe data de
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Direcţia de Mediu
ROMAN IA
i :1 E SÁÇSÁEÔO•M iMIÇÇUNĄ

2ZSEP 2010

CĂ TRE,
Primăria Sec torului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control SpaVi Verzi

B-dui Met&urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre ştiinţă:
D-na — administrator Asociatia de proprietari b!oc 170, sc. 1-2
Str. Anton Bacalbaşa nr. 26, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 46331131.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1651816/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8771/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia a 3 ex. arbori uscaţi 100% (3 ex. ulm O 30-35cm, h lOm),
situate in spaţiul verde aferent blocului 170 din str. Anton Bacalbasa nr. 26, sector 4, după
veriFicarea efectuată pe teren în data de 14.09.2018, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor;
Spaţiul verde faţJ bloc:

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-35cm, h 8-lOm uscate 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua in regim de urgenţă, pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărd de material dendrologic
tânăr, prn grija Frimăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnosă pentru a nu bloca căile de
acces, Iűându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detôriorării construcţülor đin jur, a
reţeieior aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbońlor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.c.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 3ex.arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent
blocului de la adresa sus menţionată in perioada optimă - toamna anului 2018 — primăvara anului
2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 fa H.C.G.M.B. nr 30412009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadwl P.M.B., în vederea verificărü in teren, ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 3ex. arbori uscate 1 00%

Nr.8771/1657816/

Director executiv
Sim

Red: T&4 ex/l8.09.2018
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CĂTRĘ
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitońzare şi Control Spaţii Verzi

8-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANOARENA, eL 1, sector4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bI. R22, Aleea RâuI Sadului nr. 8, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 51711/30.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657897/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8744/07.09.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bI. R22 din Aleea RâuI Sadului nr. 8, sector 4,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului R22 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 14.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.S. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara A, respectiv Iateral dreapta scara A .şi lateral stânga
scara 8:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 6 ex. Fraxin'us sp. (frasin) O 45-SScm, h 16-20m, (5 ex. înôlinate Ia 15' spre
parcarea auto)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 17-18m
- 3 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h 16-17m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) O 30-35cm, h 9-13m, înclinate Ia 15° spre parcare

(platbandă Iateral stânga parcare)
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 1 ex. Prunus avium (cires) O 3Scm, h 13m înclinat Ia 25' spre bloc
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 14m înclinat Ia 25' spre bloc
- 1 ex.Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h 13m înclinat Ia 25' din coronament spre

blocul vecin
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 7Ocm, h 23m (zonă parcare)
Reducerea înălţimii arborelui pînă Ia hsm în scopul de a preveni frängerea i

prăbuirea Ia;
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 6Ocm, h 17m (zonă parcare) cu început de scorbură

Ia h 3,5m, înclinat Ia 15-20°spre parcarea auto

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Reducerea cu cca. 1-1,Sm din lungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în
vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 8m
Spaţiul verde faţă bloc scara 8, respectiv Iateral stânga scara A .şi Iateral dreapta
scara 8:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eflminărh riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 5Ocm, h 17m, dezechilibrate spre Ioc
de joacă copii

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 15-16m (2 ex.dezechilibrate spre Ioc de joacă copii)
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 12m, înclinat Ia 20 spre bloc
- 2 ex. Acer negundo (arţar) 030-3Scm, h 12-13m, inclinat Ia 15 spre alee
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 2 ex. Acer negundo (arţar) O 40-45cm, h 13m, înclinate Ia 25 spre alee/Ioc de
joacă

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Scm, h 11 m, înclinat Ia 25° spre bloc
Eliminarea ramurilor uscate cu apIicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor

Ia:
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h 8m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h 9m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arbońlor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminădi ramudlor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 36 ex.

DJRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Reď TB!4 ex124.09..2018
prezentul aviz a tost postat pe site.uI PMB
h Mp ./Jwww pmb rcíi nsli lutWp l nań a/di recl' /dirocI
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Doamna asociaţia de proprietari bÍoc 3, str. Avaíanei nr
14-16, sector 4, E- maiI: - -

Referitor Ia adresa dvs. nr. 46327/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657883/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8747/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea doamnei —administrator aI Asociaţiei de proprietari a
blocului 3, din str. Avalansei nr. 14-16, sector 4 prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3, de
Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificăńle şi completările utterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpaVuI verde zonă Ioc de joacă între blocurile 1,2 $ 3:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arbońlor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 8 ex. Tüia sp. (tei) O 35-SBcm, h 13-18m (3 ex. dezechilibrate spre carosabil i
1 ex înclinat Ia 25' spre blocul 2

- 1 ex. Acer sp .(artar) O 4Ocm, h 15m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eliminărh riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate la:

- 5 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-l2Ocm, h 14-20m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 14m, inclinat Ia 25' spre blocul 1

Spaţíul verde faţă $ Iateral dreapta bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de dezrădăcinare aI arborUor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţü meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Tilia sp. (tei) O 45-6Ocm, h 13-14m, (1 ex. dezechilibrat spre carosabil i
lex. înclinat Ia 15' spre blocul 3) cu degajare faţadă bloc

Reducerea cu cca 1 ‚5-2m din Iungimea ramurilor ohentate spre blocul 3, în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013 sectar 5 Bucureşti, Románia
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nefavorabile, cu apflcarea Iucrărilor de echiflbrare a coronamentuiui şi eiiminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp .(arţar) O 4Ocm, h 1 2m
Eliminarea ramurilor uscate cu apiicarea Iucrăriior de echilibrare a coronamentelor ia:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 2Scm, h 6m
- 1 ex. Acer sp .(artar) O 45cm, h 12m

SpauI verde spate bloc — arbori în platbandă peste alee:
Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de dezrădăcinare aI arboriior şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m,dezechilibrat spre parcarea auto
- 1 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) O 4Qcm, h 12m, acoperit de Hedera heiix care se

va îndepărta
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 6Ocm, h 14m
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre faţada blocului, în

vederea eiiminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabiie, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamenteior şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 7 ex. Tilia sp. (tei) O 30-6Ocm, h 12-13m
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 de pe teritoriul pentru
a nu fi afectat echilibrui bioiogic aI acestora (cu excepţia eliminăňi ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratoruiui iegal ai terenuiui pe care se afiă arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detedorării construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegai aI terenuiui este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunuhlor şi a persoaneior în zona
operaţiuniior, respectarea prevederilor avizuiui şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obflgaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înşthnţarea tuturor iocatadlor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaietare — 31 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA
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Direcţia de Mediu .

ROMANIA
lflţ 2nTFlIsÁ?BÄTDPM ĹMPZEuNÄ

24D CŢzQ1i

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asocîaţia de proprietari bloc D3, sc. 1+2, str. Străduintei nr. 9, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 50794/30.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657878/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8748/07.09.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui „arbore uscat 100% (1 ex. salcâm O
35cm, h 9m, înclinat Ia 20'), situat în spaţiul verde din partea Iateral stângă —spate a blocului D3
din str. Străduinţei nr. 9, sector 4, după verificarea etectuată pe teren în data de 14.09.2018, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.c.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiul verde Iateral stânga bloc spate bloc:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h 9m uscat 100% (trunchi Iipsit de coronament)
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantărU de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţülor din jur, a reţelelor
aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în spaţiul verde aferent blocului D3, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna
anului 2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/200 aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul RM.B., în vederea veriticărfl
în teren, 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 Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 100%

Direcfl exeq(tI
Simon ari
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Red: TB/4 ex.124.09,2Q18 n /
prezentuL avLz a fost postat pe siteuI PMS ‘%#

‚

http !Áwsw prnb ro!nsttđsLprLmariaJdirecti;direcIia_mediułavize_a fl5 e arborj Jn _consuttare php pe data de

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

TeI: 021.305.55,00
http://wwwpmbro

Nr. 8748/1657878/

44/"

%O O 4O 00'





‚ ‚.‚

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 103, Aleea Ţebea nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 51049/30.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657872i06.092018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8750/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bioc 103, din Aleea Ţebea nr. 2, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului 11 B, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, a fost 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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc i iateral dreapta - stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) e 30-35cm, h lOm cu ramuri uscateîn coronamente
- 3 ex. Tilia sp. (tei) e 45-6Ocm, h16- 17m,(lex. tritulpinal de Ia h lm)
- 1 ex. Sophora sp. (salcâm japonez) O 3Ocm, h 12m înclinat Ia 15' spre parcarea

auto
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 3Ocm, h 1 3m situat Ia cca. 1 ‚2m de bloc
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrăńi, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia b

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 35-SOcm, h 14m, înclinate 20' spre carosabil/parcare — risc
de dezrădăcinare

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 35-4Ocm, h 13m înclinate 20-25' spre bloc
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 3Ocm, h 13m, cu flsură pe scoarţă —

situat Ia cca lm de trotuar
Degajare faţadă bloc (după caz) cu 1-1,5m, reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea

ramurilor pendule orientate spre parcarea auto/carosabil/alee acces bloc, în vederea
eliminăńi hscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo

Nr. 8750116578721
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nefavorabHe, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 2 ex. Tilia sp. (tei) e 3Ocm, h 10m
- 1 ex Acer sp. (arţar) e 3Ocm, h 11 m
- 1 ex Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 7m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Ocm, h 6m, situat în alveolă parcare
Eliminare etaje inferioare uscate din coronament Ia
- 1 ex. Abies sp. (brad) e 30cm, h llm

Spaţiul verde spale bIoc:
Reducerea cu 1/4 a volumuluiflnălţimii coronamenteIor, în vederea eliminării riscului

de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora la:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 50cm, h lBm
- 4 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) e 50-55cm, h 20-22m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 3Scm, h 12m înclinat 15' spre parcarea auto
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 spaţülor verzi de pe, teritoriyl
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
fränte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietawlui sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că propńetawl sau 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, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI aflşeze, 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 emiterH.
Toale tare — 24 ex.

Întocmit: ĺnsp. Tudora BUILĂ
dĺčć

DIRECTOR EXECUTIV

Red: ŢB/4 ex/2009.2018
prezontul aviz a ĺosl postal pe siIe-uI PMB
http:/ĺwww.pmb roíinst'tut,ilprimaňaldirectii/direcua mediuíavize arbon in consultarelavize arbari ín conşullare php pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod po$a1050013, sedor5, Bucu,uşti, Romă,ia

Tol: 021.305.55.00 int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l918 2ola I SÁPflrOP'M tiPPEuNÁ

Q14Ô c'oi

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direca Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc A 12, Str. Huedin nr. 4, sector 4

Q Referitor Ia adresa dvs. nr. 50647/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657870/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8751/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc A12, din Str. Huedin nr. 4, sector 4,
prin care soflcită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în 0lateralul i spatele blocului" A12, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 12.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti1
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc .şi lateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimfl coronamentelor de mari dimensiuni, în
vederea echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 16m înclinat Ia 150 către
aleea de acces/biserică

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 9Ocm, h 14m — prezintă început de
scorbură Ia baza trunchiului

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 14m
Degajare faţadă bloc cu 1-1,5m din lungimea ramurilor, cu echilibrare spre aleea de

acces scară, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 13m
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25cm, h 1Dm

Spaţiui verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Aomănia

Tel: 021.305.55.00
hltp:/ĺwww.pmb.ro
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meteo nefavorabiie şi eflminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 2 ex. Tiiia sp. (tei) O 5Ocm, h 16m cu degajare faţadă bioc
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Ocm, h 16m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodu) O 20-25cm, h 5m înclinat Ia 15-20 spre parcarea

auto
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 14m, înclinat Ia 25 spre bioc
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h 13m- prezintă o arpantă uscată în coronament
cu iipsă scoarţă pe trunchi

Reducerea cu 1-1,5m din iungimea ramurilor orientate spre faţada biocuiui în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora
la:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 15-25cm, h 12-13m
- 3 ex. Acer sp. (arţar) O 20-3Ocm, h 12m
Lucrăriie de toaletare avizate, se vor 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, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratoruiui Iegai al terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţeieior
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau 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, în caz
contrar apľcându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea 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 emiterU.
Toaletare — 18 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simon OPA

24SE? ‘Züib

!ntocmit: insp. Tudora BUILĂ

Red: TB/4 ox./2U 09.2018
prezentul aviz a tast postat pe siteul PMB
httpUwww pmbro!nstitut/primaria/dirccŰWdirecUa_mediuiavize arbori inconsuItareJavzo_arbori_inconsultarephp pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştat 050013, seclors, Bucureşti, Rcmânia

Tet: 021.30555.00 int. 4016
httpi/www.pmb.ro
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Direcţia de Mediu

POMANIA
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Nr. 8752116578691

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitońzare şi Control Spaţii Veni

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 2A, os. OIteniţei nr 8, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 50296/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q 1657869/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 8752107.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 2A, din os. Olteniţei nr. 8, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde din spatele blocului 2A de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărü, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Ocm, h 12-17m (1 ex, situat în platbandă
parcare)

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea
auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) e 3Ocm, h 5m
- 3 ex. Pwnus sp. (corcoduş) e 4Ocm, h llm cu degajare faţadă bloc

Defriare cu extragerea rădăcinflor:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O SOcm, h 18m, uscat 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratowlui Iegal aI
terenului pe care se ală arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorarării
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 teńtoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (toamna — primăvara), pentru a nu fi afectat

Bd. Rega EIabeta nr. 47, cad poştal 050013, sedar5, Bucureşti. Rom&ga

TeI. 021.30555 00
htlp ./Iwww. pmb so



echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa În orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărh unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ minimum O 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiul verde aferent blocului, în perioadă optimă (toamna anului 2018 -

primăvara anului 2019 ).
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul 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.

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.
Toale tare — 6 ex
Defflşare — 1 ex. uscai 100%

( (
DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red; T&4 exJ2l092016 prezentul aviz a fost postat pe sile-uI PMB
htlp:flw'z.pmb.miinstitutiiiprimaria/directiifdirectia meduIavize arborl_in_consultarelavtzearbori_jnconsultare.php ‚ pe da(a de

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

l'aI; 021.30555.00 int. 4016
hUpiNv.pmb.m
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $iinţâ:
Asociaţia de Proprietari bloc A9, str. Grădi.ştea nr 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 49609/04.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657865/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8753/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc A9, din str. Grădistea nr. 3, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent blocului 11B, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţHlor 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 Bucure, avizăm:
Toaletare:
SpauI verde fată bloc i Iateral dreapta - stânga:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 10-14m,
parcarea auto

Degajare faţadă bloc în vederea eliminărü ńscului de đesprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 3Ocm, h 8m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 9m

Zonă parcare faţă bloc — arbori în alveole parcare:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în veđerea echilibrărü, a eliminărü

riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 1 lm, inclinat Ia 15' cu Iipsă parţial scoarţă pe
trunchi pe h 0,8m (situat în alveolă)

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor
pendule orientate spre parcarea auto/carosabil (spre Aleea Reîţa D nr 5A), in vederea
eliminăhi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 8753116578651 1tF2Ü18

o

vederea echilibrăńi, a eliminărU
Ia condiţii meteo nefavorabile şi
Ia baza acestora Ia

dezechilibrate Ia 1 5-2W spre
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- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 30-45cm, h 9-12m (1 ex. dezechilibrat spre parcarea
blocului din Aleea Reiţa D nr. 5A)

- 2 ex. Tilia sp. (tei) 03O-35cm, h 9m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 1 Om

Spaţiul verde spate bloc spre str Grăditea:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamenteior, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora ia:

- 1 ex. Jugians sp. (nuc) e 45cm, h 12m înciinat Ia 25°spre trotuar — risc de
dezrădăcinare

- lex. Populus canadensis (plop canadian) O7Ocm, hl6m, dezechilibrat spre
trotuar (cu degajare faţadă bioc)

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) ® 45cm, h 13m înclinate Ia 25'spre bloc/trotuar
Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 5Ocm, h 15m
Degajare faţadă bloc prin reducerea cu cca. 1-1,5m din iungimea ramurilor orientate

către faţadă în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare a coronamentelor şi (3
ehminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 20-3Ocm, h 6m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 45cm, h lOm
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 de pe teritoriui
Municipiului1 Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arb9rilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrui biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenuiui pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizuiui să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 21 ex.

DIRECTOR EXECUTIV

Red: TB/4 ex./21O9.2018
sito-uI PMB

Bd, Regina Elisabota nr 47, cod pofll 050013, sector 5, Bucure$i, România

Tel: 021.3055500 t. 4016
hLlp;/ţw,pmb.m

Întocmit: Insp. Tudora BU(LĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

==

______

CĂ TRE,

ŔOMÂNIA
ll8 2018 i SAPDA100IM IMPDEUNA

Spre ştiinţă
- D-na

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Sewiciul Monitorizare şi ControI Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

‚ E-maiĺ: com
- Asociaţia de Proprietari bloc A1O, Str. Grădi$ea nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 49608/04.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657857/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8755/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea doamne! prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent biocului A10,
din Str. Grădistea nr. ‘j, sector 4, de ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 12.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bIoc:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărü, a eliminărH riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) e 45-SOcm, h 13-16m (lex. înciinat Ia 15° spre parcarea
auto)

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-35cm, h 9-14m, dezechilibrate spre trotuar
Reducerea cu 1/3 a voiumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eflminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 45cm, h 16m, încbnat Ia 20-2Wspre trotuar
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentuiui de mari dimensiuni, în

echiľibrărfl, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de
acestuia Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 4Ocm, h 9m, înclinat Ia 30 spre blocul vecin
SpaţiuI verde spate bioc:

1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

sp. (nuc) ® 45cm, h 12m înclinat Ia 2O spre blocul vecin

Nr. 8755116578571

Reducerea cu
echilibrărH, a eliminărH

- 1 ex. Juglans

vederea
condiţii
Ia baza

Bđ. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. seclor 5. Bucureşti, Roménia
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Reducerea cu 1-1,5m din lungimea ramurilor orientate spre faţada blocului în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza acestora
la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 45cm, h 13m
- 1 ex. Prunus cerasus (visin) O 25cm, h 6m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 4Ocm, h 13m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h lOm
- lex. Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h lQm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 la

H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminărU ramurilor uscate şi
frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratDrului legal al terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din iur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau 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 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 după primirea avizului să îl afişeze, în copie,
la avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterü.
Toale tare — 14 ex.

o

ĺntocmit: Insp. Tudora BUILĂ

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

2'Ş-S E? lb
Red: TB/4 aw/20O92018
prezentul av a fost postat pe ste-uI PMB
httpi/www pm b rohn stitutii!prim ana/dlrectadroctia ned iulavizoawoń_in_consultarolavlze_arboh_in_consultare.php po data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poştal 050013, seclor5, Bucuioşli, Românla

TeI: 021.305.5500 nt. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
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Nr. 8760/1657845!

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spre ştiinţă:
-D-na(
Aleea ii nr. bí. sc. et ap, sector 4
- Asociaţia de Proprietari bloc A 16, Aleea Izvorul Crkşului nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 48507/04.09.2018 înregistrată la P.M.B cu nr.
1657845/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8760/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
cererea doamnei prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din spatele blocului A1 6 din Aleea
Izvorul Crisului nr. 6, sector 4 (.dinspre părculeţ, din dreptul scărfl mai exact doi arbori din
dreptul apartamentului et. 1), după verificarea efectuată pe teren, în data de
12.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc scara D:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

Q echilibrării, a degajădi faţadei blocului, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 14m, înclinat Ia 15spre bloc
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h 9m, înclinat Ia 15'spre bloc
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor odentate spre bloc (după caz) cu

cca. 1 ‚5-2m spre Iocul de joacă pentru copii (după caz) în vederea degajării faţadei
acestuia, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia

- 7 ex. Platanus sp. (platan) O 1 5-25cm, h 9-11 m
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 3Ocm, h 1 Om
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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului legal al terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cad poştal 05C013 sectcr 5, Bucureşti, România

TeI: 021.30555CO
http;//wwwpmb.ro



se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

D-na are obligaţia, ca după primirea avizu
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare —10 ex.

2ą-SEP ?Ü8

Întocmit lnsp. Tudora BUIM

Iui să îI afişeze, în
Iocatarilor.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Red: TBM ex./20.09.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpJ/wpmb.ro/institutii/primari&directiUďrecOamediu/avize arbori_inconsultare/avize_arborUn_consultare.php, pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •I1/r%..;.:.:..
Direcţia de Mediu

ROMAN IA
I9IS 2Dm I SAPSATOPmM lMPEUNÂ

Gi pq

cĂ T R Ę
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre $üntă:
D-na bL et. ap, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 48503/30.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657841/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8761/07.09.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a sesizărH doamnei emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore (1 ex. Ailanrnus sp. e 9Ocm, h 9m) situat în alveola din dreptul Iocului de
parcare nr. (simbol ) a parcajului comun din os. Oiteniţei nr 12, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţHlor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările
şi completăňle ultedoare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţblor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea eliminării
dscului de producere a pagubeior matehale prirji desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramuńlor
Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Ailantus alissima (fais oţetar) e 5Ocm, h 13m situat în alveolă parcare faţă bloc
os. Olteniţei nr. 12— prezintă fisură pe scoarţă i ramuri uscate în coronament

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 spaţülor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, in perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu f] afectat echilibwi biologic aI acestuia (cu excepţia eliminärii ramudlor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija propňetawlui sau
administratorului Iegai ai terenuiui pe care se află arborele, evacuăndu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcarea auto.

Precizăm că proprietarul sau 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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Toaletare — 1 ex.

Nr. 8761116578411

Reď TW4 ex./21.09.2016
prezentul aviz a fost postat pe site-ut PMB
hhp.íţw.pmb ro/institutWprimarialdirectiiidirectia

Întocmit:

Bd. Regina Elisabeta nr 47, d poştat O5l3, seaor 5, Bucureşti,

Tet: 021.30555.00
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
l fll R 201 R I Ră0ÁT0plM IMPPEUNÂ

Q-1cŢ

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-1& GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- coaIa Gimnazială nr. 129, str. Izvorul Crisului nr. 6, sector 4
- Direcţia de Administrare a Unităţflor de In vă ţământ, B-dul Meta/urgiei nr. 12-18, Grand
Arena, etaj 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 48284/30.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657835/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8763/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea coIii Gimnaziale nr. 129 din str. Izvorul CriuIui nr. 6, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi
în spaţiul verde aferent unităţii de învăţământ de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 12.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Sp$iul verde adiacent zonă teren sport:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronaŕnentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O SOcm, h 1 2m, înclinat Ia 25' spre teren sport
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminărfl riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabije în terenul de
sport şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Fopulus simonfl (plop chinezesc) O SOcm, h 12m
Spaţiul verde zonă acces intrare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărü
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 4Ocm, h lOm cu început de scorbură Ia inserţia arpanteIor
Spaţiul verde faţă coaIă i Iateral stânga clădire:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărU, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la baza
acestora Ia

Nr. 8763/16578351

- 13 ex. Tilia sp. (tei) O 60-7Ocm, h 18m

Bd. Regina Elisabeţa nr. 47, cod pcştal 050013, sector 5, Bucureştt Rcmănia
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Reducerea cu 1/3 a volumuiui coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminărU
riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se ehmina ceie tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 45cm, h 13m
Reducerea cu 1/2 a volumuiui coronamentului, în vederea echiiibrărfl, a eliminărU

ňscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi
eflminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Qcm, h 13m înclinat ia 15-20 spre carosabil — risc de
dezrădăcinare

Eliminare ramuri uscate, etaje infeňoare uscate (Ia specia de conifere) din
coronamente cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor spre terenul de sport
Ia:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 10-12 m
- 2 ex. Pinus sp. (pin) O 30-4Ocm, h 9 m

Spaţiul verde aferent coIii — Iatura spre str. Izvorul CriuIui nr. 8, bI. 02:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, in vederea

echilibrării, a eĺiminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 1 Om înclinat Ia 1 5° spre alee
- 1 ex.Populus alba (plop alb) O 4Ocm, h 15m

Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 teritoriui
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrui biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu marcarea
corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor, prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se afiă arborii - Primăria Sectoruiui 4,
teLO2l/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor În zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnoiogiei de execuţie a tăierilor, in caz
contrar apflcându-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 — 26 ex.

!ntocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red: T8ĺ4 exJ2O. 09.2018
prezentul aviz a fost postal pe site-uI PMB
http://wwwpmbroJLnstituti/primaria/directi!directia mediuíavizo arbori n coiisu areíavze_arboriJnconsuItare.php pe data de

Đd. Regina 6isabe!a nr. 47, cod poştal 050013, sectcr5, Bucureşti, Rcmânia g çCb l"
TeI:0213055500nt. 4016 -

http:/Jwww.pmb.m
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
1919 20181 SÁP0ÂTÖ0M IMPOEIJNh

cĂTRE,
Primăria Sectoruiui 4

Oirecţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monhtorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Loca tari bloc B1O, Str Almasul Mic nr. 11, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 46689/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657832/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8765107.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de Iocatari bloc B1 0, din str. AImauI Mic nr. 11, sector
4, prin care sohcită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului B10, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu 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 veçde faţă bloc scara 1+2

Redücerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederba echilibrărh, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) e 45cm, h 13m,
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 12m, înclinat Ia 25' spre parcarea auto
Reducerea cu 2/3 din Iungimea arpantei cu scorbură, cu 1/4 din volumul

coronamentului în vederea echilibrărU, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h lOm
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto/carosabil, în vederea eliminării riscului de desprindere, frängere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 10-12m
Eliminare parte superioară a coronamentului uscată cu aplicarea Iucrărilor de

echilibrare Ia.
- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 35cm, h 6m

Spaţiul verde faţă bloc scara 3+4
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 2ex. Acer sp.(arţar)040-45cm, h13-14m înclinate la 15° spre carosabil
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- lex. Prunus sp.(corcodu) O 25cm, Ii 5m înclinat Ia 15 spre carosabil
- lex. Robinia sp.(salcâm) e 3Ocm, h 12m înclinat Ia 15 spre carosabil
- lex. Juglans sp. (nuc) e 5Ocm, h 14m, bitulpinal înclinat Ia 1W spre carosabil
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabil, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- lex. Prunus sp.(corcodu) e 2Ocm, h 5m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 3Ocm, h 12m

Spaţiui verde spate bloc scara 3+4
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ceie tinere de Ia baza
acestora Ia

- 1 ex. Acer sp.(arţar)O3Ocm, h9m înclinat Ia 20 spre carosabil
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian)
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Ocm, h 15m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

echiiibrărü, a eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- lex. Juglans sp. (nuc) ® 4Ocm, h 13m înclinat Ia 25° spre carosabil — risc de
dezrădăcinare

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor
orientate spre carosabil, în vederea eliminărU riscului de desprindere, frăngere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 3Ocm, h 12m
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

HC.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţi a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.0211335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 20 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

SerwciuÎ Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-16. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc F21, str. Dorohoi nr. 2, sector 4

Referitor ia adresa dvs. nr. 46302/31.08.2018, înregistrată la RM.B cu nr.
1657827/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8767/0;,09.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat, situat în spaţiul verde
aferent bloculuj F21, str. Dorohoi nr. 2, sector 4, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modiflcăńle 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 3 - Jateral stânga:

- 1 ex. Abies sp. (brad) e l5cm, h 3m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Frimăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ e minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în spaţiul verde aferent blocului F21 de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna
anului 2018 — primăvara anului 2019.

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării
în teren. ln caz contrar se vor apiica sancţiuni conf. ad, 4 din aceiaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afeze, in copie, Ia
aviziewl blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emitehi.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1 sector 4

Spre ştiinţă
Doamna i r, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 46305/31.08.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1657822106.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8768/07.09.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
doamnei t de emitere a avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi
arbori situaţi în aliniament stradal în faţa imobilului nr. din str. Soimus, sector 4 (Ia intersecUa
străzii oimu nr. x str. Stoian Militaru), după verificarea etectuată pe teren, in data de
14.09.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Ainiament stradal str. Stoian Militaru x str. Soimus

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamebţelor, în vederea eliminării riscului de producere a
accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor peste imobilele din vecinătate si/sau
autoturismele de pe carosabii, a Ia condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea reţelei aeriene de
cabluri, aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, Ia:

- 2 ex. Acer sacharinum (artar) O 30-45m, h 9-12m (1 ex. bitulpinal dela h 0,5m,
dezechilibrat spre stradă)

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibul biologic
al acestora (cu excepţia eliminărü ramurílor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice

(J perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelDr sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
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 emiterH.
Toa!etare — 2 ex.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ul

ŘOMÂN IA
1915 20181 SAPOÂTOOLM IMPPEUNA

CĂ TRĘ
Primăria Sec torului 4

DirecVa Gospodărire Locală
Sewiciul Monitoflzare şi Control Spaţii Ver2i

B-duĺ Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Spťe ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 53, Aleea Gornesti nr 5, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 46307/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657819/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8769/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bloc 53 din Aleea Gorneti nr. 5, sector 4, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 53 de Ia adresa sus menţionată, după veriflcarea efectuată pe teren, în data
de 14.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc i Iateral dreaptą - stânga:

Reducerea cu 1/2 a volumului córonamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărfl, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere,frăngere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp.. (dud) O 30-35cm, h 14m, multitulpinal înclinat Ia 20-25'spre
carosabil - risc de dezrădăcinare

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 35cm, h 12m, înclinatla 25-30' spre parcarea auto
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 4 ex. Morus sp. (dud) O 30-5Ocm, h 10-14m (1 ex. bitulpinal afectează faţada
blocului, 2 ex. înclinate Ia 10-15°)

- 1 ex. Pyrus sativa (păr) e 3Ocm, h 9m, afectat pe trunchi, înclinat Ia 15° spre
carosabil

parcare)

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 35cm, h 14m înclinat Ia 25' spre bloc
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) e 3Ocm, h 7m înclinat Ia 30' spre bloc
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 4Ocm, h 13m înclinat Ia 15' spre parcarea auto (alveolă

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 4Ocm, h 9m înclinat Ia 25' spre parcarea auto/carosabil
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărU riscului de desprindere, frängere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminare .wilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia
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Bđ. Regina EIabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectors, Bucureşti, Romiiia

TeI: 021.305.55.00
http:/hwn,pmb.ro



- 1 ex. Jugians sp. (nuc) O 4Ocm, h 13m înclinat Ia 1W spre parcarea auto
- 1 ex. Popuius canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 17m (alveolă parcare)
- 1 ex. Morus sp. (dud) e 3Ocm, h 13m, bitulpinal dezechilibrat spre alee
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) e 4Ocm, h lBm
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre parcarea auto/carosabil (după caz), în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Frunus sp. (corcoduş) O 25-4Ocm, h 5-6m
- 1 ex. Quercus sp. (stejar) O 35cm, h 11 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 9m
- 3 ex. Acer negundo (arţar) O 30-4Ocm, h 12-1 3m

Faţă bloc - zonă parcare comună cu blocul vecin:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu apiicarea

iucrărilor de echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 4 ex. Populus canadensis (plop canadian) e 40-6Ocm, h 17-20m (in alveole
parcare)

SpaiuI verde spate bloc:
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrărh, a eliminădi

rĺscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere,frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramudlor uscate la

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m, înclinat 25-3W spre bloc
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eiiminărfl

riscului de dezrădăcinare ai arborelui şi/sau desprindere,frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii çneteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia i

- 1 ex. Armeniaca vuigaris (cais) e 2Ocm, Ii 7m înclinat 2W spre bloc

Reducerea cu 113 a voiumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminării
riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere,frăngere şi prăbuşire a ramuriior Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h llm înciinat25°
Reducerea cu 1/4 a voiumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia

- 5 ex. Acer negundo (arţar) ® 40-45cm, h 13-15m cu degajare faţadă bloc (3 ex.
dezechilibrate Ia 15° spre parcare auto)

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 4Ocm, ii 13m mnclinat la 20-2& spre parcarea
auto/carosabil/bloc vecin

Degajare faţadă bioc prin reducerea cu cca 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate
către acesta, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăhlor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 6 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-2Ocm, h 5m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a cornamentelor ia:
- 6 ex. Acer negundo (arţar) e 30-4Ocm, h 1O-12m cu indepărtare Hedera heflx de pe

twnchiuri
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Defrişare cu extragerea rădăcinUor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 35cm, h 6m, uscat 100%
SpauI verde spate bloc:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 5Ocm, h 5m uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari1 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 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, łucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anułui)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţHlor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărh a 2 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi Înălţime corespunzătoare diametrului În funcţie de
specie În perioada optimă (toamna anului 2018 — primăvara anului 2019) pe spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să ÎI af]şeze, în copie,
Ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru Înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaietare — 48 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arbor/ uscaţi 100%
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Direcţia de Mediu
.

ROMANIA
TIS ‚n,a I SÁfl9ÁrDflM IMPOEUNÂ
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CĂTRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spai Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 126, sa 1
Str, Ionescu Gheorghe nr. 15, sect. 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 46327/31.08.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1657817/06.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8770/07.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari a blocului 126, scara 1 din str. Ionescu
Gheorghe nr. 15, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 126, scara 1, de Ia adresa
sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde scara 1 iateral stânga bloc .şi zonă parcare (platbandă):

Reducerea cu 1/4 a volumului/inălţimH coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a
eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Acer sp .(arţar) O 30-35cm, h 14m — cu degajare faţadă
- 4 ex. Juglans sp. (nuc) O 35-4Ocm, h 13m, înclinate Ia 10-15' spre parcarea auto
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m înclinat Ia 15' spre parcarea auto
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 4Ocm, h 14m
- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 1 5m
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în

vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile peste autoturismele din parcare, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Frunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 6m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a degajărfl
faţadei blocului, eliminărfl riscului de dezrădăcinare al arborilor şi/sau desprindere frângere
şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 2 ex. Morus sp. (dud) O 45-SOcm, h 15m, dezechilibrate spre parcarea auto
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.GM.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul

Nr. 8770/1657817/
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pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.0211335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009.

În vederea obţinerii avizului defrişare a nucului uscat situat in spaţiul verde aI
blocului, vă rugăm să vă adresaţi Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, Şos.
Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF, parter, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023; 021-
3142866.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toale tare — 13 ex.

DJRECTOR EXECUTIV
Simo - ariana POPA
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Direcţia de Mediu

flOć2PF

CĂ TRE,
D-na i

ap. sector 4

Referitor la adresa dvs., inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1659295/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu
cu nr 8914/12.09.2018, prin care solicitaţi in calitate de imputernicit aI domnului
conform Procurei de administrare i conservare autentificată sub nr. ain
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din
Aleea Zânelor nr, L sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 14.09.2018, in
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Jocalităţilor, 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 nr. din Aleea Zânelor:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea degajărü faţadei imobilului de Ia
nr. degajărb curţii imobilului vecin, a eliminării riscului de producere a accidentelor prin
desprindere, frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor
de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35m, h lSm situat în spatele clădirii Ia cca 5m de
clădire, în imedia a vecinătate a gardului despărtitor din beton — prezintă ramuri dezvoltate în curtea
vecină

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 ver2i de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frănte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului/proprietarilor legal/legali ai terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţńlor din jur i a reţelelor aeriene.

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

In cazul în care siatemul radicular aI arborelui afectează structura de rezistenţă a clădirii
$/sau a gardului din beton, scopul reanalizării solicitării dvs. şi emiterii avizului de defriare, este
necesar să prezentaţi Ia Direcţia de Mediu o expertiză M.D.R.A.P.( Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice) din care să rezulte în ce mod arborele aduce prejudicii materiale. Lista
experţilor tehnici atestaţi- Bucureşti se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.F.(www.mdrap.ro/atestari
tehnico-protesionaleĺexperţi tehnici);

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

Nr. 8914/1659295/

Toaletare — 1 ex.

DIRECTO
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Setviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nuII E-maH:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 55446/05.09.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1659977/13.09.2018; 1661618/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9051/14.09.2018,
9232i20.09.2018, prin care solicitaţi ca urmare a sesizării domnului E emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (1 ex. Ailanthus sp. 35cm, h 12m)
situat în dreptul imobilului nr, 42 din str. Sălcetului nr. 42, eliminării ńscului de wpere a reţelelor
aeńene ce trec prin comnamentul acestuia) după verificarea efectuată pe teren, in data de
19.09.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările uherioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoňul Municipiului Bucureşti1 avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului 4trlari dimensiuni, în vederea eliminărfl
ńscului de producere a pagubelor matehale prin afectarea reţelei aeriene de cabluri, a ńscului de
desprindere, frângerq şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi Iiminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex.Aiiantus alissima (fals oţetar) O SOcm, h 13 aI cărui coronament este traversat de
reţeaua de cabluri aeriene, situat pe Iinia gardului in proporţie mai mare pe Iatura domeniului public,

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teńtoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminărH ramurilor uscate şi fránte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele, evacuăndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a detedorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeńene şi a autoturismelor
de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor 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— 1 ex.

DIRECT uEX TIV
Simo ariana

pe site.uI PMB ś0ĺ ‘
http:ÍÍww& pmb roíinstitutiVprimariaídireclUţdirecUamediulaviz onsuItareIavIzeaItodjrconsultarephp po data de
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Direcţia de Mediu

Nr. 905111659977; 9232116616181 dî Ôć71010

cĂ T R E,

ŔOMÂNIA
1918 20181 SÁP0Aî02M IMPPEUNÄ
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ŔOMÂN IA
1918 2018 SAPLIATDPM IMPP[UNÁ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-na preedinte Asociaţia de Proprie tari bloc EM 5, str
Moldoviţa nr. 8, sc F, ap. 103, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei i preedinte aI Asociaţiei de
Proprietari bloc EM 5 din str. Moldoviţa nr. 8, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1660951/17.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9136/18.09.2018, prin care
solicită defriarea unui arbore care .a Iuat foc în data de 13 septembrie" situat pe
spaţiul verde aferent blocului EM5 din str Moldoviţa nr. 8 (din spatele scării 2), după
verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a sp1aţiilor verzi de pe tedtoriul Municipiului Bucure$i
avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc scara 2 — Iateral dreapta acces:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în
blocului, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi
condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de
ramuriíor uscate Ia

- 1 ex. Prunus avium (cires) O 3Ocm, h 13m,
bloc- prezintă scoarţă exfoliată pe trunchi de
(nu s-a putut vizualiza procentul de afectare
cum reiese din solicitare datorită frunzisului
viabil)

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1
Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primavara-toamna) pentru a nu f] afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectowlui 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ű1 oďTŽoiü
Nr. 9136/1660951!

vederea degajării faţadei
prăbuşire a ramurilor Ia

echilibrare şi eliminarea

înclinat Ia 10°spre alee acces
Ia înălţimea de 8m a arborelui
prin ardere a trunchiului, după
din coronament arborele flind

Bd. Rea Ebabeta rv. 47, poştal 0W013, sed5, &iaireşti. Ron*a
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pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur.

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

D-na Stoica Ruxandra are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maflana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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Direcţia de Mediu -

ROMANIA
I)UţŤ$IADATDpIrIiMpPEUNÁ

CĂ TRE,
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

UNITATEA MILITARĂ
os Vitan 8ârzeti nr. sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. A6071/10.09.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1658997/11.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8913/12.09.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de defrisare a unor arbori de mari dimensiuni, arbori în declin biologic
avansat, situaţi în curtea UM care împiedică executarea Iucrărilor de .reparaţii
curente Ia împrejmuire a imobilului 3ucureti — U.M.' Bucureti" din os Vitan

CJ Bârzeti nr. sector 4, conform Contractuiui de Lucrări nr. f -—

-— i Ordinului
de incepere a Iucrărilor de reparaţii curente executate în antepriză nr. .2018 (în
care se specifică faptul că nu necesită Autorizaţie de construire, conform Legii nr.
50/1991cu modificări(e i completările ulterioare, art. 11, pct a.), după verificarea efectuată
pe teren, în data de 14.09.2018, a fost 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:
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Arbori situaţi în curtea UM aflaţi în declin biologic:
Aleea acces unitate:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 8m, uscat 100%
- 1 ex. Populus simonfl (plop chinezesc) O 50m, h 8m, cu scorbură pe toată Iungimea

trunchiului
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 30m, h Dm, uscat 100%

Q
- 2 ex. Populus canadensis (piop canadian) O 50-7Ocm, h 3-6m uscate 100%
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35m, h 3,5m uscat 100%
- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 35m, h Sm uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45m, h 13m uscat 100%

Zonâ platou interior:
- 1 ex. Acer sp. (adar) O 45m, h 6m uscat 1 00%
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 50m, h 5m uscat 1 00%

Latura gard os. Olteniţei:
- 1 ex. Fopulus canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 5m uscat 60%, Iipsa scoarţei

pe trunchi, Iipsă cilindru central Ia baza acestuia (Ia cca. 3Ocm de gard)
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 4Ocm, h 5m, uscat 85%, cu ciuperci

saprofite, Iipsa scoartei pe trunchi, Iipsă cilindru central Ia baza acestuia (Ia cca. 3Ocm de
ga rd)

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 35-4Ocm, h 5-7m, uscate 80-90%,
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 30-49îm Iipsite de cűindru

central Ia baza trunchiului - (crescute Iipit de gard)
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- 1 ex. Populuscanadensis (plop canadian) O 45cm, h 9m cu scorbură Ia baza

trunchiuiui

— se sprijină pe gard -

- 1 ex. Populus canadensis (piop canadian) O BOcm, h lOm cu scorbură Ia baza
trunchiuiui i iipsa cilindrului centrai — lipit de gard, înclinat Ia 15° spre carosabil

- lex. Populus pyramidafls (plop piramidal) O 6Ocm, h 20m, cu scorbură Ia baza
trunchiuiui i flpsa cilindrului centrai
Latura gard os. Vitan Bârzeti nr. 2-4:

- 2ex. Populus pyramidaľs (plop piramidal) O SOcm, h 16-17m, cu ramuri uscate În
coronamente 30% i scorbură ia baza trunchiului cu lipsa ciflndrului central
Toaletare:
Latura gard os. Olteniţei:

Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscu!ui de dezrădăcinare ai arboriior şi/sau desprindere,frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- lex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 6Qcm, h 20m,
- 6 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-5Ocm, h 15-17m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 5Ocm, h 13m

Latura gard os. Vitan Bârze.şti nr. 2-4: QReducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eflminărfl riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere1frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 9 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-5Ocm, h 14m, crescute in vecinătatea gardului
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eflminărfl riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere1frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, având în vedere vîrsta înaintată, esenţa slabă a
Iemnuiui speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 50-6Ocm, h 19-20m
- 3 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-7Ocm, h 14-18m

Latura gard IML:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eflminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere,frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condíţii meteo nefavorabile, având în vedere trsta înâintată, esenţa slabă a
Iemnului speciei, înălţimea considerabiiă şi eliminarea ramurilor uscate ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O lOOcm, h 25m
- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 40-6Ocm, h 15m
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a 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 spaţiiior 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorui 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
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contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anęxa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009.
Pentru refacereá fondului vegetal şi repararea prejudiciului adus mediului, în

compensarea arborilor uscaţi i si/sau în declin biologic avansat avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 71 ex. arbori cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport
de 1 :1 pentru arborfl uscaţi i 6 :1 pentru arborU în declin biologic avansat, cu scorburi) în
perioada optimă (toamna anului 2018 — primăvara anului 2019) pe spaţiul verde aferent
unităţii militare de Ia adresa sus menţionată conform Angajamentului de plantare nr.
8913/165899711/25.09.2018

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 28 ex. arbori
Defrişare — 21 ex. arbori uscaţi/declin biologŕc avansat
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CĂ TRE,
Primăria Sec torului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-1& GRANOARENA, eL 1, sector4

Spre ştiinţă:
AsociaUa de Proprietari bloc A 11, Aleea Dorohoi nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 54092/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

Q
1661610/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9235/20.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc A1 1, din Aleea Dorohoi nr. 6, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi În spaţiul verde aferent blocului A1 1, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 26.09.2018, a fost 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc i Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrărfl, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 3 ex. Acer sp. (arţar) O 30-3Scm, h 1 5m, inclinate Ia 15' spre parcare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

cD echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 7Ocm, h 22m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Scm, h 13-14m înclinai Ia 15-20' spre alee (lex.

spre alee)
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35cm, h 15m înclinat Ia 15' spre alee
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre parcarea auto/carosabil, în vederea eliminărfl riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 6 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 15-2Ocm, h 4-6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 6m situat în alveolă parcare
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Scm, h 13m

SpaţiuJ verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
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Degajare taţadă bloc (đupă caz), reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din lungimea ramutilor

pendule orientate spre alee, în vederea eîĺminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrăriior de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurHor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20cm, h 5m
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 25-3Ocm, h 9-1 3m

Đefriare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-4Ocm, h 3m uscat 1 OO% Iipsit de coronament
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa emnoasă pentru a nu bloca căfle 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 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 f rânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia
adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îl 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 emiterfl.
Toaletare—21 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%
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CĂTRE,
Primăria Sec torului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

8-dul Metaíurgiei nr 12-18. GHAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 5, Str Nŕţu,VasiIe nr. 48, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 52088/13.09.2018, inregistrată la P.M.B cu nr. 1661602/19.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 9238/20.09.2018, prin care ne transmiteţi spre soluţionare cererea
Asociaţiei de proprietari bloc 5 din Str. Niţu Vasile nr. 48, sector 4, prin care solicită emiterea avizului

Q de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi În incinta Iocului de joacă pentru copii din
faţa sc. 2-3 a bl. 5 de Ia adresa sus menţionată (dezechilibraţi spre bloc) după verificarea efectuată
pe teren, in data de 26.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intraviĺanu( Iocaiităţílor, cu modifĺcările şi compietărüe uiteríoare ş H.C.G.M.B. nr. 304/2009 prívínd
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritcriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde incintă Ioc de joacă/părculeţ faţă scara 2:

Reducerea cu 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre bl. 5, eliminarea ramurilor de sub
coroana propriuzisă, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 3 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 10-llm
- 3 ex. Thuja sp. (tuia) O 20-25cm, h 5-6m
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 spaţiiior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se afiă

O arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismeior de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegai 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.
Toaietare —6 ex.
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
- Domnul tr. nr. bI sc. ap, sector 4
- Asociaţia de Proprietari bloc D21, Aleea Izvorul Criuĺui nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 52480/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661597/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9239/20.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor care prezintă pericol de desprindere a
ramurilor peste Iocul de parcare deţinut de petent, arbori situaţi în spaţiul verde aferent
blocului D21 din Aleea Izvorul Crisului nr. 3, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 26.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde iateral dreapta spate bi. D21 - arbori în vecinătatea parcă rii:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a elirninărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşiŕe a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza

Q acestora Ia:
- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 4Scm, h 13-14m (1 ex, situat în alveolă parcare Iateral

stânga ioc parcare nr. )
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 8m, înclinat Ia 20' spre Ioc parcare nr. 1Q din
parcarea auto

Lucrărfle de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), cu acordul asociaţiei de
proprietari bI. D21 din Aleea Izvorui CriuIui nr. 3, prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
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se măsuń âe preveńke a accidentěior sau a deieriorării conštrucţifloŕ din jur, a reţe1e
aeriene şi a autotudsmeiordin parcam.

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

D21, are obligaţia, ca după primirea avizului să îl afişeze,
într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.
de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

O2Pr ‘i9

Asociaţia de proprietarĺ»I.
în copie, Ia avizierul blocului sau

Prezentul aviz are termen
Toale tare —3 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

?

lntocmit Insp. Tudora BUILĂ

ŕ&ee

Red: T8/4 ex./27.09.2018
prezentul aviz a Iost postat pe site-uI PMB

pe data de
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• Nr.9248/1661568

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Đkecţia Gospodărire Locaĺă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-na .....‚ sector 4

Q
Referitor Ia adresa dvs. nr. 52112/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1661568/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9248/20.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea doamnei prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi in curtea imobilului nr. din str.
Călugărul Marin, sector 4, după verificarea efectuată pe teren1 în data de 26.09.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, În conformitate cu Legea nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţUlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl str. Călugărul Marin nr.

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentelor, în vederea degajării reţelei electrice,
a echilibrărfl, eliminării riscului de producere a accidentelor cu pagube materialel prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Ailanthús sp. (fals oţetar) O 20-3Ocm, h 8-12m — 1 ex. înclinat Ia 15-20 spre
curte (Iateral dreapta acces curte)

Q Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea, eliminării riscului de
producere a accidentelor cu pagube materialel prin desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25cm, h 8m (Iateral stânga acces curte)
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal
aI terenului pe care se află arborü, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşu, Rcmănia

TeI: 021305.55.00
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Ąii srtM reanaizäfii s&qĆWäňi -aw. Śi emî tmă a& ôSRsas .
exemjiiarele delals oţetar, pentru care sdľ!citali deTňare intw ătećteaza s'tnjcnn
rezTstenţă a clădirii, după cum re]ese d]n solicitare, este nećesarsă prezentaţî la Direca de
Mediu o expertiză M.D.R.A.P.( Ministerul Dezvoltărfl Regionale şi Administraţiei Publice)
din careiă rezulte ?n ce mod arborii afectează structura de rezistenţă a imobilului.

Lista expeiÜor tehnici atestaţi-Bucureşti, se poate găsi pe site-uI
M. D.R.A.P.(www.mdrap.ro/atestari-tehnico-profesionale/experţi tehnici)

Totodată Ia prezentarea expertizei vă rugăm să faceţi dovada calităţii de proprietar aI
imobilului de Ia adresa sus menţionată.

Documentaţia se va depune Ia Registratura PMB în B-dul Regina Elisabeta nr. 42,
sector 5.

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

ĐIRECTOR EXECUTIV
Simona- ariana POPA

LJI

la data emiterii.

Ożgci 2018

Tudorą BU1LĂÎntocmit Insp.
o

Red: T8/4 ex./27 09.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de

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

TeI: 021.305.55.00 int. 4016
httpl/www.pmb.ro
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nufl ‚E-mafl:.

Referitor Ia adresa dvs. nr. 57488/14.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661565/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9250/20.09.2018, prin care ne transmiteţi pre
soluţionare cererea domnului - ‚ prin care solicită emiterea avizului de(J specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (frasin) situat în aliniamentul str. C-tin
Rădulescu Motru (faţă bioc 27A din str. C-tin Răduiescu Motru nr. 14 peste stradă) la limita cu
Iocul de parcare nr, deţinut de petent, după verificarea efectuată pe teren, în data de
26.09.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi ccmpletările ulterioare şi H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str. C-tin Rădulescu Motru — faţă bloc 214 peste stradă, respectiv
stânga bL36 din str. C-tin Rădulescu Motru nr. 21:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului în vederea eliminării riscului de producere
a pagubelor materialele prin desprindere, frângere i prăbuire a ramurilor în timpul
fenomenelor meteorologice nefavorabile i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30m, h lOm
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 04/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilôr verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a

O nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Jucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorării ccnstrucţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din
parcarea auto.

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

Prezentul aviz are termen de valabiIitateąąnię Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EkÉCUsJ-ţr- ‘

Simona-Mari
r.Ş -))

Intocmit: ĺnsp. Tudo BUIL4
Red: T8ĺ4 ex./27.09.2018 prezentu aviz a tost pcstat pe sit 1 -

httpíiwww.pmb roRnstIuth/primariaJdirectii/direcUa._mediu/avze_a fruin cofl uIr&avize_arbod_inconsultare.php ‚ pe data de
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gcspodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- D-nul - E-mail:
- Asociaţia de proprietari bI. CIB, str. Turnu Măgureĺe nr.5, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 48902/13.09.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr. 1661555/19.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9253/20.09.2018, prin care ne transmiteţi cererea domnului

Q — prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (frasin)
situat . În zona parcäńi comune de reedinţă din faţa sc. 1-2 a blocului C1B din str. Turnu Măgurele
nr. 5, după verificarea efectuată pe teren, in data de 26.09.2018, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţHlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Platbandă parcare Iateral stânga bloc - lângâ ghena de gunoi:

Reducerea cu 1 ‚5m din Iungimea ramurilor penduitorientate spre parcare i alee, eliminarea
ramificaţilor de sub coroana propriu zisă în vederea înălţării coronamentuiui, eHminarea ramurilor
uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului la:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30m, 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 de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul bioiogic
aI acestuia (cu excepţia ehminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tei.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de

tJ execuţie a iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor din parcarea auto.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal al terenuluk 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 la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECţTIV
Simona-Marigná'POPA N

ĎJŕ4śIn':o ÇiPi,
ě/j7jJ pĎ%U
Iĺf.

Red: TE/4 exi2T.09.2018 ĺ -prezentul aviz a fast postat pe site-uI PMB
httpuJwww.pmb.rohnstituti/rŕmaria/directü/dirociin mnr1iuínvzn arbori n cnns,iŔr&avize arboń n consuľlareohn pe data de

Bd. Regna Etisabeta nr. 47, cod půştal 05C013, sector 5, Bucureşti. Románia
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Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metaiurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre ştiinţă:
- Direcţia de Aministrare a Unită ţilor de in văţământ
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4
- Direcţia Generală de Poliţie Iocală- Direcţia de Controi Generai
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4

() Referitor la adresa dvs. nr 48283/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661546/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9256/20.09.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia a 3 ex. arborî uscaţi 100% (2 ex.frasin O 20m, h 4m şi 1
ex. plop O 7Ocm, h 12m), situate în pe spatiul verde din curtea coIii gimnaziale nr 189 din Aleea
Ciceu nr. 12 după verficarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiu verde unitate de învăţământ:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20m, h 4m uscate 100% - Iatura spre Aleea Ciceu nr. 8-10
- 1 ex. Populus sp. (plop) O 7Ocm, h 12m uscat 100% - Iatura spre Aleea Niculiţel nr. 10
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea producerii

de evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic
tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acçes, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor şau a deteriorării construcţiilor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţieiÇJ Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.3. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 3ex.arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în curtea scolii de Ia
adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilit@t&2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 3ex. arbori uscate QQ%;

DkectoiĂ 19tP
-l r

Simona-MýO Ăz

Red: T814 ex./27.09.2018 r
prezentul avjz e osţ pçstat pe se•uI PMO
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08. OCT. 2010

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4
Spre ştiinţă:
- D-na w, str. i nr. bL 1, sc. ap. -‚ sector 4
- Asociaţia de proprietari bL E1 1, sc. 3, str. Alioruiui nr 1, sector 4

I

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1661617/19.09.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9233/20.09.2018, prin care solicită
pentru intervenţia asupra unui arbore (lex. Sophora bitulpinal O
carosabil) situat Ia locul de joacă din partea lateral dreapta spate

Q sector 4, Ia Iimita cu parcarea de reedinţă dinspre Bd. Alexandru
după verificarea efectuată pe teren, în data de 26.09.201

.s/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate scara 3:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminărH riscului de producere a
accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste
autoturismele din parcare, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 30m, h 11 m, bitulpinal — risc de desprindere a
tulpinilor

Tudora BUILĂ

„0 It0 lt 001

Nr. 9233/1661617/

emiterea avizului de specialitate
45m, h 9m, înclinat Ia 15' spre
a bl. E1 1" din str. Aliorului r'.. 1,
Obregia (Iocurile de parcare nr.

8, în conformitate cu Legea nr.
din intravilanul Iocalităţilor, cu
privind Normele de protecţie a

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărflor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarui sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, 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 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 la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOaY&&&*ŻV
SimonaĄ/ĘLQa POPk.« Întocmit ĺnsp.

Red TBM ex/Ol.lO2018 fiI
prezentut aviz a fost postat po site-uI PMB P
http://www.pmb ro/instLtutHIprimarJaJdirectidirecti&.medLu/avi ori_i con5&avize_aboriJnconsultare.php pe data de

n,

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureşti, România
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Direcţia de Mediu
ROMANIA
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Domnul - - - str. nr, sector 4

O
- Asociaţia de Proprietari bloc 4, B-dul Dimitrie Cantemir nr. 21, sector 4

Reteritor Ia adresa dvs. nr. 53312/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661593/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9240/20.09.2018, prin care
solicitaţi ca urmare a cererii domnului emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului
4 din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 21, sector 4, arbori care afectează faţada clădirii din
str. nr. ‚ sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 26.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.GM.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţíul verde śpate bloc 4, B-dul Dîmitrie Cantemir nr. 21

Degajare faţadă si acoperí imobil din str. .‚ sector 4,
(J în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiaíe prin desprindere,

frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor
de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 9m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25-35cm, h 12m, bitulpinal
- 1 ex. Cydonia oblonga (gutui) O 2Ocm, h 5m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), cu acordul asociaţiei de proprietari bloc 4, prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,

Nr. 9240/1661593!

Bd. Regina EIsabeta nr. 47, cod paştal 050013, sector 5. Bucureşti, Aománia
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Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur,
a reţeleior aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari bloc 4, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI
afişeze, în copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor
Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona- aríana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

o

Rod; T814 ex.IOl. 102018
prezentul aviz a tost postat pe site.uI PMB
http J/www pmb ro/InstjtutllĺpnmarlalduectĹlidlrectla_medlu/avlze arbon n_consultare/av,ze aton_,nconsultare php pe data de

Bd. Regina Etisabeta nr. 47. ccd pcştal 050013, sector 5, Bucureşti, Románia
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Direcţia de Mediu ...

ROMANIA
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locaiă

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari corp A, ap.

Q Str. Serg. Maj. Ancuţa Uie nr 3-9, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 52432/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661592/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9241/20.09.2018, prin care netransmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari corp A din str. Serg. Maj. Ancuţa IIie nr. 3-
9, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în curtea imobilului din str. din str. Serg. Major Ancuţa IIie nr. 1, respectiv
defriarea unui arbore situat pe spaţiul verde aferent imobilului din str. Serg. Major Ancuţa
IIie nr. 3-9, din vecinătatea portfl de acces, după verificarea efectuată pe teren, în data de
26.09.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe •teritoriul
Municipiuluí Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde aferent imobilelor/corpurflor de clădiri din str. Serg. Major Ancuţa ilie
nr. 3-9 — Iateral dreapta acces curte

Eliminare arpantă din imediata vecinătate a conductei aeriene de gaze, reducerea
cu 1/3 a volumului coronamenului, în vederea echilibrării, a eliminărU riscului de producere a
pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, 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 spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Nr. 924111661592/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cDd poştal 050013, seçtor 5, Bucureşti, Románia

TeI: 021.305.55.00
http:Iiwww.pmb.ro



contrar apiicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa flr. 1 ia H.C.G.M.B. rîr.
304/2009.

Pentru toaietarea arboriior din str. Serg. Maj. Ancuţa iiie nr. 1, sector 4, Asociaţia de
proprietari corp A trebuie să se adreseze administratorului /proprietawlui terenului pe care
se află arborfl în vederea solicitării emiterii avizului de speciaiitate.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
ia avizierul blocuiui sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 1 ex.

DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

o

o

Red: T814 exIOlIO2018
prezentul aviz a ost postat pe site-ul PMB

pe data de

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

Tet: 021.3055500 int. 4016
http://www.pmb.ro
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Direcţia de Mediu .•. . .

ROMAN IA
19t2fl i;ÁPSÂmrnM iMęunÁ

Q8.BU îfl

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorízare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgieŕ nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
-D-na . - ... .

C ‚ sector 4
- Asociaţia de Proprietari bloc M1, sc. 1,
B-dul Alexandru Obregia nr 1A, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 53297/18.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661543/19.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9257/20.09.2018, prin care
solicitaţi ca urmare a cererii .. emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi în spaţiul verde aferent
blocului M1, scara 1, din B-dul Alexandru Obregia nr. 1A (preponderenţă pentru cei
care afectează faţada blocului) de Ia adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 26.09.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea
şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiiloŕ verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

O Spaţiul verde faţă bloc bloc i Iateral dreapta -stânga:
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în Vederea echilibrării, a

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 45cm, h 12m, încłinat Ia
35Ô

spre trotuar
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 17m, înclinat Ia 10' spre carosabil
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada

blocului, a celor orientate spre alee, ‚ în vederea eliminării riscului de producer a
pagubelor material prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013. sector 5, Bucureşti, Românîa
ç4$OA

Tet: 021.305.55.00
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meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 6m, bitulpinal (lateral dreapta bloc)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 12m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 11-13m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare i eliminarea

ramurilor uscate din coronamente Ia:
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, Ii 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 de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborii - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau O
a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismeor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau 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 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.

ĐIRE .‘ECUTIV
Si na-Mari POPA

Întocmit Insp. Tudora BUJM

Red: TB/4ex,/Ol.lÜ.2018
prezentul aviz a fost postat pe site.uI PMB

• pe data de

Sd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Sucureşti, Románta
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ş tflnţă :
-D-nat -‚

- Asociaţia de Proprietari, AIeea Reiţa B nr. 2, bL 45, sector 4

(3 Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661673/19.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9260/20.09.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 45, scara 4 (faţă bloc), din Aleea Reiţa B nr. 2, sector 4, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 26.09.2018, a fost 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 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 scara 3+4:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echiiibrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 17m

Q - 1 ex. Platanus acerifoiia (platan) O 35cm, h 16m, înclinat Ia 15-20' spre bloc
Reducerea cu 1/2 a înălţimH/voiumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a

eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramificaţiilor uscate Ia:

- 2 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 6m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35cm, h 12m, înclinat Ia 23-30°spre trotuar, afectat Ia

baza trunchiuiui
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din iungimea ramuriior

orientate spre parcare/alee (după caz), în vederea eliminării riscului de producere a
pagubelor materiai prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

Prunus sp. (corcoduş) O 2Ocm, h 5m
Cydonia oblonga (gutui) O 2Ocm, h 5m
Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 8-13m
Carpinus sp. (carpen) O 3Ocm, h Bm
Flatanus acerifolia (platan) O 35cm, h 6m

Nr. 9260116616731

- 1 ex.
- 1 ex.
- 4 ex.
- 1 ex.
- 1 ex.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd poştal 050013 sedor 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.55.00
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Spaverőe7afăb1ocscaraA:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 4,5m, uscat 9%
Lucřările aÝîzate se vor executa prin.grija propriearuIui sau administratorului ľegai aI

terenuluj pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-semăsuri de prevenire a accidenteloŕ 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 al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)
defrişarea se va efectua, pentru evitarea produçerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arbustului uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbust tânăr cu
balot de pământ şi înălţime corespunzătoare, funcţie de specie în perioada optimă (toamna
anuţui 2018- primăvara anului 2019) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus
menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştflnţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare - 13 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbust uscat 90%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-ji4Ąçjp?ąPOPA

ĺĺ M \! •.C\
#
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Intocm,t: Insp. Tudora BUILA

Red: T8/4 ex/0l. 102018
prezentut avÍz a fost postat pe site-ut PMB

pe data de
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Domnul (.
Str nr. sect4

E-maiI:,
.....

Referitor Ia adresa dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B cu nr.

O 1653973/23.08.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8226/24.08.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru defrişarea unui arbore situat în
curtea imobilului proprietate privată dín Str. Slobozia nr. sect 4, conform
Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. întrucât
reprezintă un real pericol pentru trecători/clădirile din vecinate i autoturismele de pe
carosabil, după verificarea efectuată pe teren în data de 05.09.2018, 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
Bucure$i, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte imobil str. Slobozia nr. 5:

- Tilia sp. (tei) O 1 lOcm, h 12m, cu un coronament de mari dimensiuni, aflat în
declin biologic avansat, situat pe terenul proprietate de Ia adresa sus menţionată, în
vecinătateá gardului (Iatura cu str. Slobozia) - prezintă sćorbură Ia inserţia celor trei

Q arpante care formează coronamentul, unde se observă cilindrul central putred, o
parte din ramuri se sprijină pe reţeaua de cabluri electrice, fiind în pericol de
prăbuire pe carosabil

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua în regim de urgenţă, având în
vedere pericolul pe care îI reprezintă arborele, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite, prin grija proprietarului 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 deteriorarărfl construcţUlor din jur, a
reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

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

Bd. Aegina EIisabea nr. 47, cođ poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Aomănia

TeI: 021305 5500
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obîigaţia plantării aóex. arbori tineń cubalot de pämänt O minäTium7cmş!înä1ţime
- corespuozătoare diametrului în funcţie-de speeie curtea imobilufui din str. SIobdzia

nr. 5, în perioada optimă - toamna anului2018 - prirnăvara anului 2019, conform
Angajamentului de plantare nr. 8226/1653973/1/02.10.2018.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterfl şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturii (dacă este cazul) având în vedere că str. Slobozia, este
situată în Zona protejată 88 — Parceiarea Gramont.

Defrişare - 1 ex. arbore în declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simo a-Mariana POPA

tM)N

Red: T814 exJO2. 102018
pnzenlul avżz a fost postal pe site-uI
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CĂ TRE,
Universitatea Spiru Haret

Domnul — administrator
os. Berceni nr. 24, sector 4

E-maU:

Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1661079/18.09.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9183/19.09.2018, prin care solicítaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde din incinta Universităţii Spiru Haret din

Q os. Berceni nr. 24, sector 4,, după verificarea efectuată pe teren, în data de 26.09.2018, a
fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi ccmpletările 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 faţä clădire Universitate .şi coaIă:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimenstuni, în vederea
echilibrărü, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 10-13m (lex. înclinat Ia 15° trotuar)
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendula, a celor orientate spre

staţia RATB, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-4Ocm, h 8-llm
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25cm, h Bm

SpauI verde — Iatura spre os. Berceni:
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, in vederea echilibrării, a eliminărh

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, tără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 5Ocm, h 13m, bitulpinal, cu unghi de mare de deschidere
între tulpini

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de desprindere, frângere si prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Salix sp. (saĺcie) O 2Ocm, h 5m, bitulpinal
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule, în vederea eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 6 ex. Tilia sp. (tei) O 30-35cm, h 9-11 m
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Scm, h lOm
- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 9m

Nr. 9183116610791

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

TeI: 021.30555.00
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7ţ:?ź Spmiw vtruv — iaxura spre srrnnmocmjiei:
Reäucerea cu. 1/4 a volumuiui coronamentelor de mari &me,*iuni, în veđerea

echilibrărn1 a eliminării rşculin de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramunlor Ia conđiţii
‘meteo nefavorabile şi elíminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia

- 1 ex. Uimus sp. (ulm) O 3Ocm, h 9m, trituipinai
-

- 5 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 9-12m, înclinate 10-15°
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminărfl

dscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramudtor ia condiţii meteo nefavorabiie şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 25cm, h 8m, înclinat Ia 25'
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto exterioară/carosabil/curte interioară, în vederea eliminării riscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-3Ocm, h 8-9m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 3Ocm, h 9m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 2Ocm, h 5m, bitulpinal Q
- 3 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 20-30cm, h 5m, (lex. bitulpinal)
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 4Ocm, h 9m
- 4 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35cm, h B-lQm
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 4Ocm, h 9m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenuiui pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorărU construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismeior din parcarea auto
exterioară..

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 42 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Sim aůĘf&Jana POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUJM

o a tr
fled: 78/4 ex/02, 10.2018
prezentul aviz a fost postat pe site•uI PMB
http:/Jwwwpmb.roInstifutii/primaria/dirccţii/directa mediulavize_arbari in_consultar&avizearboh_in_consultare.php pe data de
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Nr. 9315/1662154/ ‘aocŢ 2Q;p

CĂ TRE,
MINISTERUL APARARII NAŢIONALE

STATUL MAJOR MILITAR
Dkectia Topografica MîIitara cc General de divîzie Constantin Barozzi»

L ‘,sector 1
E-mafl: - - -

Referitor la adresa dvs. nr. A-5996/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

o 1662154/20.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9315/21.09.2018, prin care
solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor arbori situaţi
în incinta imobilului aflat în administrarea unitatii dvs, din Calea Piscului nr. 8, sector
4, în vecintatea SIii Polivalente, Ia verificârea efectuată pe teren, în data de
26.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminării riscului de desprindere a ramurilor i producere a pagubelor materiale prin
frängere şi prăbuşire a acestora Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 4Ocm, h 13m, dezechilibrat spre caŕosabil

O - 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 11 m,dezechilibrat spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eliminării riscului de desprindere a ramurilor si producere a pagubelor materiale prin
frângere şi prăbuşire a acestora la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate, fără a se elimina cele de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 9Ocm, h 17m
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-35cm, h 8-12m, înclinate Ia 25 spre

carosabil/clădire (lex. cu scorbură Ia h 2,2m)
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în

vederea eliminării riscului de desprindere a ramurilor si producere a pagubelor
materiale prin frângere şi prăbuşire a acestora Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, Ia

- lex. Tilia sp. (tei) O lSOcm, h 16m, mnclinat Ia 15', cu început de scorbură
Ia baza trunchiului

Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor Ia:

Bd, Pegina Ełisabeta nr. 47, cod paştal C50013, şector 5, Bucureşti, România

Tel: 021.305.5500
http:J/www.pmb,ro
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Tjeäucerea cu 1 ‚5-2m din lungimea ramurilor ońentate spre carosa

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia: -

-

- 1 ex. Pyrus sativa (ăr) O 35cm, Ii lOm -- --

Defrisare cu extragerea rdaciniIor:
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 5Ocm, h 17m uscat 100%
- 1 ex. Pinus sp. (pin) O 5Ocm, h 12m, înclinat Ia 20, cu scorbură deschisă

Ia baza trunchiului i Iipsa cilindrului central
- 2 ex. Pinus sp. (pin) O 35cm, h 9 -llm, uscate 90-100%
- 4 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 30-6Ocm, h 4-6m, uscate

100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului

Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deterio irării 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 echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantăhi de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal/repararea prejudiciului adus mediului în
compensarea arborilor uscati/declin biologic avansat, avizati pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 13 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie
de specie, în Iocatia din st. Piscului nr. 6-8, sector 4, în perioada optimă
(primavara - toamn anului 2019) conform Angajamentului de plantare nr.Q
9315/1662154/02.10.2018

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul
P.M.B, în vederea verificării în teren a plantărilor 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.
Toaletare — 27 ex.
Defrişare — 8 ex. uscate 80- 100%

Întocmit: Jnsp. Tudora BUILĂ

DJRECŢQRr,EXĘCUTIV
Simć

Red: TBĺ4 ex./02. 10.20018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http :flwww. pmb ro/insti uW/p rima,i aídi rectiWdirecűa.
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CĂTRE,
PATRIARHIA ROMANA

ARHIEPISCOPIA BUCUREŞ TIL OR
Domnul - -

Calea Serban Vodă nr. 29, sector 4
E-mail: -

o ( Biserica Sf. Spkidon")

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia PM.B cu nr. 1655074/28.08.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 8374/29.08.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate privind defrişarea unor arbori uscaţi situaţi în curtea bisericii ‚Sf.
Spiridon" din Calea erban Vodă nr, 29 x str, Hans Cristian Andersen, sector 4,
după verificarea efectuată pe teren, în data de 05.09.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Curte bisericălcasă parohială:

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) O 40-SOcm, h 5-6m uscate 90-100% (Iateral
stânga biserică)

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 25cm, h 6m uscat 85% (Iateral dreapta

O biserică Ia Iimita cu gardul)
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerií de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendrologic tânăr, prin grija administratorului /proprietarului legaí 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, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia H.C2.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizati pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în curtea bisericii de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anului
2018-primăvara anului 2019, conform Angajamentului de plantare nr.
8374/1/1655074/29.09.2018.

Bd. Regna Ehsabeta nr. 47, cod poştal 050013, sectar 5, Bucureşti, Rcmăna

Teh 021.305.55.00
httpulwww.pmb,ro
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 afln.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cädrul P.MB., în vederea
verificării în terén, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii
Având în vedere că Biserica .Sf. Spiridon" este monument istoric (cod LMI B

ll-m-A 19750), situată în zona protejată ‚Parcelarea Principatele Unite", prezentul
aviz este valabil însoţit de punctul de vedere aI Ministerului Culturii (dacă este cazul)
referitor la prevederile Legii nr. 42212011 privind protejarea monumentelor istorice,
dacă este cazul.

Defrişare - 3ex. arbori uscaţi 85-1 00%

DIRECTOR EXECUTIV
POPA

Red: TB/4 ex/04.1O.2018
prezentul avz a Iost postat pe site-uI
PMBhItp:JJwww.pmb.ro!institutii/pdmaria!directii/ďrectiąmediu/avzearbori in.consullare/avize_aibod_In_consultarephp pe data de

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00 int. 4016
httpJ/wwi.pmb.ro
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Pentru refacerea fońdutui vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespUnzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018- primăvara 2019) în alveola rămasă liberă
din lateralul blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să 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 emiterfl.
Toaletare —61 ex. arbori
Detrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

o

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

o

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Aed: T8/4 exJQ4lO.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

php pe data de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.5500 int. 4016
httpi/www.pmb.ro
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietar bI. 24, str. Semenic nr. 3, sector 4

O Referitor Ia adresa dvs. nr.51058/18.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661540/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9258/20.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 24 din str. Semenic nr. 3, sector 4,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaV
în spaţiul verde aferent blocului 24 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 26.09.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor s[radale din cadrul plantaţülor
de aliniament 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 .şi Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele

O tinere de Ia baza acestora Ia:
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45-6Ocm, h 11-17m (1 ex, situat în alveolă parcare)
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 4Scm, h 1 5m, bitulpinal situat în alveolă
- 4 ex. Aesculus sp. (castan) O 30-45cm, h 16m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h 13m, înclinat Ia 15°spre alee
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia la:

RIMĄ
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45cm, h 17m înclinat Ia 30° spre car biľ0-rIe

/j!

d ezră dă ci n are
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronamente Ia
- 15 ex. Pinus sp. (pin) O 30-4Ocm, h 9-lOm
- 3 ex. Abies sp. (brad) O 30-35cm, h 10-12m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cad poştal 050013, şector 5, Bucureşti, Ramănia

TeI: 021.305.55.00
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- ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriloť uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora ta:

- 1.3 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 30-5Ocm, h 14-lSm (2 ex. bitulpinale)
- 4 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 13-14m (1 ex. înclinat Ia 15-20')
- 1 ex. Acer negundo (arţar)O3Ocm, h lOm, înclinat Ia 15'din coronament
- 1 ex. Pyrus comunis (păr) O 45cm, h 9m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, cu aplicarea lucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m înclinat Ia 15' spre parcarea auto
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h lSm, înclinat Ia 2530Ď spre parcare- cu început de
scorbură pe trunchi

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, înQ
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eflminarea ramurilor
uscate Ia:

- 2 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25-3Ocm, h 5m
- 4 ex. TiHa sp. (tei) O 30-4Ocm, h 9-11 m
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 9m
Degajare faţadă bloc cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor i

eliminarea ramurilor uscate Ia:
- 4 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-45cm, h 12-06m
Eliminarea etajelor inferioare uscate din coronament Ia:
- 2 ex. Pinus sp. (pin) O 30-35cm, h 9m

Defrişare cu extragerea rădăcinUor cu obligativitatea menţinerii alveolei :
Spaţiul verde faţă bloc scara A:

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) e 3Ocm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija poprietaruIui sau administratorului Iegal al

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentw a nu bloca căile de acces, Q
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 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 eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărh de material dendrologic tânăr.

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

Sd. Regina Elisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Buçureşti, România
TeI: 021.305.55.00nt. 4016
httpl/www.pmb.m
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă :.

-Domnul - ‚. “ nr bĺ. sc. ap. ‚ sector4
E-mail:
Asociaţia de Proprietari, Str Uioara nr 6, bL 43, sector 4

O Referitor la adresa domnului — - ‚ transmisă prin e-mail, înregistrată Ia F.MB
cu nr. 1660291/14.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9081/17.09.2018, prin care solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 43 din str. Uioara nr 6, sector 4, inclusiv a celor din parcarea aferentă
acestuia1 după verificarea efectuată pe teren, în data de 19.09.2018, a fost 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.&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 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora la:

- 3 ex. Acer negundo (arţar) O 30-45cm, h 12-13m, îhcIinaIa 25-30° spre carosabil
Reducerea cu 1/3 a volumului /înălţimfl coronamentelor de mari dimensiuni, în

vederea eliminării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 50-6Ocm, h 21-23m
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) o 45cm, h 14m, înclinat la 25' spre carosabil
- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h 13m, înclinat Ia 20° spre blocul 42 din str

Uioara nr. 8
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 40-45cm, h 16-17m cu degajare faţadă
- 3 ex. Acer negundo (arţar) O 30-35cm, h 13-17m cu degajare faţadă (exemplarul cu

h 13m este înclinat Ia 15' spre carosabil)
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului Ia:
- 1 ex. Frunus avium (cires) O 35cm, h 13m

Alveolă parcare faţă bloc scara 2 peste stradă:
Reducerea cu lm din Iungimea ramurilor pendule, în vederea eliminării riscului de

producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

Nr. 908111660291/
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condjii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto, cu aplicarea Iucrărflor de
echiflbrare a coronamentului şi eliminarearamurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 8m, situat În a!veolă parcare intre Iocurfle 22:23
SpaţiuI verde Iateral dreapta bloc .şi spate zonă parcare:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 3 ex. Popuius canadensis (plop canadian) e 45-55cm, h 16-17m (o arpantă s-a
prăbuit dintr-un ex.)

Spaţiul verde spate bloc:
Degajare faţadă bloc în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor

materiale prin desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile,
cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 3Ocm, h 13m
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 spaţUlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa În orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria Sectomlui 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei đe execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibii, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — l9ex.

Întocmit Insp. Tudora BUIM

DJRECTOR EXECUTiV

1 O.oci zo

Red: T8/4 ex./05. 10.2018
prezentul aviz a Iast pastat pe &te-uI PMB
http / www pmb ronnstiiuti/primana/drecti/direcIia mediu/avize arbori n consultar&avize arbon inconsultare php pe daa de

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd pcśtal 050013, sector 5, Bucureşti. Româ&a
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Direcţia đe Mediu ‘t
ROMANIA
1910201 I ÇÂOBAÎOO:M IMPOEUNA

CĂ TRĘ
Primăria Sectoruluí 4

DkecVa Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector4

Spre ştünţă:
Asociaţia de Proprietari bL 184, Calea Văcăreti nr. 184, sector 4
E-mail:

Referitor Ia adresa dvs. Nr. 53931/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661563/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9251/20.09.2018, prin care ne transmiteţi
cererea Asociaţiei de proprietari bI. 184 din Calea Văcăreti nr. 184, sector 4, care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului 184, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în
data de 26.09.2018, a fost 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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral stânga bloc:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eIiminaea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40-45cm, h 13m (1 ex. dezechilibrat spre carosabil
i celălalt crescut Iipit de gardul dinspre imobilul vecín

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea
auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurűor Ia
condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 3Ocm, h 9m (situat în alveolă parcare)
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto/alee
în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 3Ocm, h 1 Om
- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 30-4Ocm, h 10-12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 8m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia:
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O SOcm, h Bm

Nr. 9251/1661563!
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Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
SaţiuI verde spate bloc: - -

- 1 ex. Sambucus nigr (soc) O 3Ocm, h5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului legal aI

terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din jur şi a
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 eliminărU ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2018 — primăvara anului 2019) pe spaţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la HtG.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.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îl 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. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIREGflWÉkĘCUTIV
Sim/áa$Ą rirnPOPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM
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Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 38, sc. 1,
B-dul Tineretului nr. 33, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 49678/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661612/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9234/20.09.2018, prin care netransmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 38, scara 1, din B-dul Tineretului nr.
33, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 38, de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 26.09.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde Iateral stânga bloc:

Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1 ‚Sm din Iungimea ramurilor orientate spre
alee, în vederea elirninării riscului de desprindere, frângere şi prăbůşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 13m
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu cca. 1,5 -2m din Iungimea ramurilor orientate parcare / carosabil în
vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile pesautoturismeIe din parcarea auto, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 9 m (alveolă parcare)
- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 30-35cm, h 10-11 m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 25m, h 8m înclinat Ia 20 spre parcarea auto
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi

Nr. 923411661612/
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frânte, lucrare ce se poate executa în oricďperibadă a anului), prin grija proprietarului sau
administr3tárului Iegal aI terehului pe care se află arbórii Primăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces1 Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietawl sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
30412009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 —5 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudo9 BUIM

1 &DCŢ 20:9
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4
Spre ştiinţă:

- D-na: ‚ B-du, ‘nr. bL ap, sector 4
- Asociaţia de proprietari bloc Z1, B-dui Tineretuluŕ nr. 3, bL Z1, sector 4

Referitor ia adresa dvs. nr. 48943/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1661606/19.09 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9236/20.09.2018, prin care sohcitaţi ca urmare a cererii doamnei

emiterea avizuiui de speciahtate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex.

Q corcodus e 2Scm, h 5m), situat în spaţiul verde din partea lateral dreapta a bI. il din B-dul
Tineretuiui nr 3, sector 4, după verificarea efectuată pe teren în data de 26.09.2018, in conformitate
cu Legea nr 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intraviianui
iocalităţlior, cu modificăriie şi compietăriie uiterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţüior verzi de pe teritoriui Municipiuiui Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăciniior:
Spaţiul verde iaterai dreapta bloc:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 5m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiiior necesare piantării de materiai dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie de acces, iuându-se
măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţeleior aeriene sau a
autovehiculeior de pe carosabii.

Precizăm că administratorui legai ai terenuiui este răspunzător de supravegherea execuţiei
lucrăriior, privind: respectarea prevederilor avizuiui, siguranţa bunuriior şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, 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 refacerea fondului vegetai, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obhgaţia piantărü unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi inăiţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiui verde
aferent blocuiui Z1, de ia adresa sus menţionată în perioada optimă - toamna anuiui 2018-
primăvara anuiui 2018.

La finahzarea iucrăriior de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obhgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B., în vederea verificării in teren, in caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arboreiui uscat avizat se va face cu aphcarea prevederiior adresei Direcţiei de
Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obiigaţia, ca după primirea avizuiui să ii afişeze, în copie, ia
avizierui biocuiui sau într-un ioc vizibii, pentru inştiinţarea tuturor iocatariior.

Frezentul aviz are termen de vaiabihtate 2 ani de la data emiterfl.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Direct
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Spre ştiinţă:
Primăria Sectorului 4-Đirecţia Gospodărke Locală
SeMciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa Primăriei sectorului 4, nr. 55037/13.09.2018 înregistrată Ia P.M.B cu
nr. 1661604/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9237/20.09.2018 prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea dvs, prin care solicitaţi emiterea avizului de special(tate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului dvs. din str. Comiani nr. 7,
sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 03.10.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobil str. Comisani nr. 7:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 60m, h 13m situat Ia Iimita cu gardul din spate aI proprietăţii
(Iatura din str. PoerU)

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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţfllor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Prezentul aviz are terrnen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

Nr 923711661604/
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Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărire Locală
ServiciuJ Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 18, str Cercetătorilor nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 51194/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
(3 1661569/19.09.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9247/20.09.2018, prin care ne transmiteţi

spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bioc 18, din str. Cercetătorilor nr. 1, sector
4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aŕerent blocului 18, de la adresa sus menţionată, după verificarea
efectuată pe teren, în data de 03.10.2018, a fost inventariat următorui material dendrologic
pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea
spaţfllor verzi din intravilanui Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2 .şi Iateral dreapta-stânga:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărU, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuriior uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia;

- 1 ex. Ailanthus altissima (faI oţetar) O 2Ocm, h 13m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării

Q riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de ia baza acestora Ia:

- 3 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 15m dezechilibrate spre carosabil
- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 30-45cm, h 13m, înclinate la 20-30' spre

carosabivparcare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrărfl, a eliminărfl riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii
meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se eflmina cele tinere de Ia baza
acestora Ia

- 4ex. Juglans sp. (nuc) O 30-45cm, h 13m, înciinate Ia 15-20' spre carosabil/parcare
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h llm, înclinat Ia 15' spre carosabil
- Sex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-4Ocm, h 10-14m dezechilibrate spre

carosabil/parcare/bloc
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 2Ocm, h 13m
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 5Ocm, h 1 6m cu degajare faţadă bioc

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,Em din Iungimea ramurilor
orientate spre parcare (după caz) in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal 050013, sedar5, Bucureşti, Ramânia

TeI: 2I 3055500
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prăbusire a mmuriior la condiţii meteo nefavorabile, cu apiicarea iucrăriłor de echiHbrare a
coronamerůelor şi eliminarea ramunlor uscate ia: -

-

- 1 ex. Maclura sp. (maclură) Q3Ocm, h lOm -

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35cm, h 13m
1 ex. Juglans sp. (nuc) O SOcm, h 9m

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) O 30-4Ocm, h 13m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O SOcm, h 1 2m

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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echiiibrul biologic ai acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratoruiui Iegal aI terenului pe care se afiă arborii - Primăria Sectorului 4,
tel.0211335.92.30, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca-căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constwcţiilor din jur, a reţelelor
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarui sau administratorui Iegal ai terenuiui este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunudlor şi a persoanelor În zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizuiui şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct S din Anexa nr. 1 ia H.C.G.M.B. nr
304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să Îi afişeze, în copie,
Ia avizierul biocului sau într-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentui aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Toaletare — 24 ex.

DIREC 4XECUTIV
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Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaíă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nul ż i— pre.şedinte asociaţia de proprietari bI. 3Mh1
Str. Luică nr. 45, sa . eĹ ap, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 55384/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661567/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9249/20.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului — preedinte al Asociaţiei de proprietari
b(oc 3N11, din Str Luică nr. 45, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de speciafitate
pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 3NII, de Ia adresa
sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 03.10.2018, a fost
inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul 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:
SpaVuI verde faţă bloc:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea rarnurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia bäza acestora Ia:

- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 35cm, h 9m, înclinat Ia 30' spre trotuar
- 1 ex. Prunus avium (cires) O 4Ocm, h 8m cu îneput de scorbură Ia baza

trunchiului
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 30-50m, h 14m, înclinat Ia 25' spre trotuar
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45m, h 12m, înclinat Ia 20' spre parcarea auto
- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 40-45m, h 11-12m, înclinat Ia 15-25' spre parcarea auto
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 45cm, h 15m, înclinat Ia 20' spre alee, cu inceput de

scorbură Ia h lm
Reducerea cu 1/4 a volumului/înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, în

vederea echilibrărü, a eliminărü riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la
baza acestora la:

- 2 ex. Ulmus sp. (u!m) O 45m, h 14-17m, (lex, situat în alveolă parcare) - Iateral
dreapta bloc

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidaţ

Nr. 9249116615671
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- lex.Acersp.(arţar)O5Ocm,hl6m -

-- 4 ex Tilia sp (tei) O 45-5Qcm, h 14-17m cu đegajare tatadă bloc - - --

l ex. Juglans sp. (nuc) O 30dm, h 12m înclinat Ia 15' spre trotuar
Degajare faţadă bloc, prin reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate

către aceasta, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramuhlor uscate la:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50m, h 13m
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 25cm, h 7m
Degajare faţadă bloc, reducerea cu cca. 1-1 ‚Sm din Iungimea ramurilor orientate spre

carosabil, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 3 ex. Juglans sp. (nuc) O 40-SQcm, h 13m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 2 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 40-4Scm, h 8m cu echilibrare spre Ioc de joacă Ia 1

ex.
Spaţiul verde spate bloc:

Reducerea cu 113 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Salix sp. (salcie) O 40-45m, h 12m (platbandă zonă parcare)
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45m, h 17m

Degajare faţadă bloc, prin reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate
către aceasta, în vederea eliminării riscului de despdndere, trângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ocm, h 6m
Eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentului

Ia:
- 1 ex. Prunus avium (cires) O 35cm, h 9m

Zonă piatbandă parcare spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminărU

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 4 ex. Acer sp. (arţar) O 30-35cm, h Bm, inclinate Ia 15-20 spre parcarea auto
- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 3Ccm, h 6m, încUnat Ia 3QÓ din coronament spre

acces scară bloc
- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 14m
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, în

vederea echilibrării, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Prunus avium (cires) O 35cm, h llm
Defriare cu extragerea rădăciniior:
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpa) O 3Ocm, h 5m uscat 100% (faţă bloc)
- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 3Ocm, h 5m uscat 90% (faţă bloc)
Lucrările avizate se vor execula prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, 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
reţeleior aeriene, astfel: -•

toaîetarea äe va äxecuta conform arŁ6 pct. din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. ńr. 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţhlor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 2 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă (toamna anului 2013 - primăvara anului 2019) pe spaţiul verde

Q aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
ań.4 din aceIaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 36 ex. arbori
Defrişare —2 ex. arboń uscati 90-100%
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locală

Servíciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
Doamna F
Aleea Ucea nr.
E-mafl:

7, sector4
— pre.edinte Asociaţia de Proprietari bL P8,

‘l

Referitor Ia adresa dvs. nr. 53918/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661559/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9252/20.09.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii doamnei — — preedinte al Asociaţiei de proprietari bI. P8 din
Aleea Ucea nr. 7, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului P8 de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren, in data de 26.09.2018, a fost inventariat următowl material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţiior, 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 faţă bloc scara 1 +2 .şi Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteľor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echiľibrare în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a

O ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina ceie
tinere de Ia baza acestora ia:

- 2 ex. Juglans sp. (nuc) O 35-45cm, h 9-13m înclinate 25' spre carosabil
- 4 ex. Morus sp. (dud) O 30-5Ocm, h 12-15m
- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) e 4Ocm, h 13m încflnat 25' spre carosabfl
Reducerea cu 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil în vederea

echilibrărfl a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestora Ia:

- 3 ex. Prunus sp. (corcodus) O 30-35cm, h 5-7m
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 35cm, h 11-12m

Spaţiui verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4

Iucrărilor de echilibrare in
ramurilor la condiţii meteo
tinere de ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Acer sp. (adar) O 3Ocm, h 13m înclinat 15' spre parcare

Bd. Regina Eli5abeta nr. 47, c3d poştal 050013, sedcr 5 Bucure$ti, Rcmánia

TeI: 021.30555.00
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a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele



• •4..
- -

- 1 ëx. Fraxnussp. (frasin) O 35cm, h l3mîncflnätl5' spre parcare
-- Defnşare cu extragerea ťădăcinilor - -

Spaţiul verde fäţă bloc :
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 3Ocm, h 5m, uscat 100%
Lucrări!e avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii- Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării 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 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 rânte, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţfllor necesare plantării de mateńal dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore cu balot
de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în
perioada optimă (toamna anului 2018 — primăvara anului 2019) pe spaţiul verde aferent
blocului de Ia adresa sus menţionată.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştUnţarea tuturor locatarilor.

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 14 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%
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Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locală

Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GR.ĄND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nul str. . ‘

. inr. bI. eĹ ap.
E-mafl: com

Referitor Ia adresa dvs. nr. 55380/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661548/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9255/20.09.2018, prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea domnului prin care solicită emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în platbanda str. Drumul Binelui x Intr.
Binelui, după verificarea efectuată pe teren, în data de Ď3.10.2018, a fost 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:
Platbandă Str. Drumul Binelui x Intr. Binelui

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminărU riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
lucrărilor de ethilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a së elimina cele tinere de Ia
baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 14m cu început de scorbură
Ia baza tmnchiului

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărh, a eliminărfl
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuhlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 50-6Ocm, h lBm
Eliminarea tulpinilor înclinate cu menţinerea celor crescute vertical (pentru

exemplarele de dud i artar), inălţarea coronamentelor la h 2,5 m pentru accesul pietonal pe
trotuar Ia:

- 2 ex. Morus sp. (dud) O 25cm, h 5m, multitulpinale
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) O 15-25cm, h 4-5m
- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 30m, h 8m multitulpinal
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau

012-201 E I ApSÁTJflr MIMţPEUNA
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administratorului iegal ai terenului pe care se află arborii - Pńmăria Sectoruiui 4,
teL021t335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru•a nu bioca căilede acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidenteior sau a déteriorării construcţiilor ‘din jur, a reţeieior
aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietawl sau administratorui Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în 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.
Toaietare — 8 ex.

‘i 6.OCT 21t8
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TeI: 021.305.55.00 int. 4016
http://www.pmb.ro

‚.ol ‘‘$0 OOI

DIRECTOR EXECUTIV
Simoa ‘ POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM



PRIMÄRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞ11 1
DirecŢia de Mediu . :t

ROMANIA
IOIS-2018 [ ÁPBMDM IMPPEUNA

18 OCT 2019

CĂ TRĘ
ROMPRIM S.A.

&s. Olteniţei nr. 388
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E-mail:
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Referitor Ia adresa dvs. înregistrată ia Ŕ.M.B cu nr. 1661413/18.09.2018 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr. 9184/19.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra arboriior situaţi în curte instituţiei dvs.din os. Olteniţei nr. 388, sector 4,
spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren,

Q în data de 26.09.2018, a fost inventariat următorui 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 Iatura spre os. Olteniţei:

Reducerea cu 1/3 a volumului/înălţimü coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echiiibrare în vederea eliminărH riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora ia:

- 4 ex. Popuius pyramidalis (plop piramidal) O 5Ocm, h 19m
- 2 ex. Popuius canadensis (plop canadian) O 50-BOcm, h 18m
Reducerea cu 1/4 a volumuluVînălţimfl coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se eľmina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 19m

O
- 3ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 12m, înclinatla 15' spre clădire
Reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor care afectează faţada blocului, în

vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate ia:

- 5 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25-3Ocm, h 6m
Spaţiul verde faţă, spate i Iateral dreapta clădire administrativă:

Eliminare etaje inferioare uscate din coronamente Ia:
- 12 ex. Pinus sp. (pin) O 30-3Scm, h 10-llm
- 10 ex. Abies sp. (brad) O 30-35cm, h 9-llm
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

echilibrării, a eflminărH riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-4Scm, h 13m, dezechilibrate spre foior
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 45cm, h 17m
- 2 ex. Acer sp. (artar) O 40-45cm, h 13m
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului, în vederea degajărU conductei aeriene de

gaze, eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia

Nr. 9184/1661413!
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- 1a Acer sp. (artar) O EOcm, h 1 2m situat ]a cca 4Dcm de caqiduciae'___
Reducerea cu cca. 1-1,5m din iungirnea ramuri?or pendul& în vederea echtIrării, a

eliminării riscuiui de desprindere, frângere şi prăbuşire a řamurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eľminarea ramuriior uscate ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 4Ocm, h 7m
Zonă cíădire — turnătofle, respectiv secţie producţie:

Reducerea cu 1/3 a volumuiui coronamentelor, în vederea eliminării
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45cm, h 13m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Scm, h 13m

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Latura spre str. Runcu:

- 2 ex. PopuIuspyramidaIis (plop piramidal) 040-45cm, h 6-7m, Iipsite de coronament,
uscate 100%

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietaruiui sau administratorului Iegal ai
terenului pe care se află arborii evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a 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 spaţüior 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 eiiminărü ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărH de material dendrologic tânăr.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegai aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
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, în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantărU a 2ex. arbori tiner[ cu balot
de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în
perioada optimă (primăvara anului 201) pe spaţiul verde aferent ROMPRIM S.A., de Ia adresa
sus menţionată, conform Angajamentului de plantare nr 9184/1/1661413/09.10.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.Q
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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare —46 ex. arbori
Defrişare — 2 ex. arboń uscaţi 100%
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodârke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietaribl. 14, Str. Lunca Bârzesti nr. 6, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 51193/13.09.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.

(3> 1661575/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9246/20.09.2018, prin care ne transmiteţi
cererea asociaţiei de proprietari bloc 14 din Str. Lunca Bârzesti 6, sector 4, prin care solicită
emiterea avizului de speciafltate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi în spaţiui verde
aferent biocuiui 14 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 03.10.2018, a fost inventariat următorul materiai dendrologic pentru care, in conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind regiementarea 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 spaţUior verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc .şi íateral dreapta - stânga:

Reducerea cu 1/3 a volumuiui/înălţimii coronamentelor de mari dimensiuni, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi
prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabiie şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se
eHmina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. JuIans sp. (nuc) O 3Ocm, h 14m situat în alveola pa?care, înclinat Ia 100 spre
parcare — început de scorbură pe trunchi

O - 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 12m, cu început de scorbură Ia h 1,7m
- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 40-45 cm, h 19-25m, (lex, situat în

alveolă parcare)
- 1 ex. Salix sp. (saicie) O 40 cm, h 1 3m, bitulpinai (se va elimina tulpina uscată i se

va reduce cu 1/3 volumui ceieilalte tulpini pentru echilibrare)
Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

iucrăriior de echiflbrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şt eliminarea ramuriIor uscate, fără a se eflmina cele
tinere de ia baza acestora ia;

- 4 ex. Jugians sp. (nuc) O 4Ocm, h 10-lSm, (3 ex. dezechilibrate spre parcarea auto
i 1 ex. cu h 1 Om situat în alveolă parcare, dezechilibrat spre carosabil)

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 4Ocm, h 13m, încflnat Ia 15° sprĺ to
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h lOm cu scorbură Ia h 1,2m ĺ'
- 8 ex. Aesculus sp. (castan) O 30-4Ocm, h 14m .

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 3Ocm, h lOm ‘ F
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 4Scm, h 14m

Nr. 924GI1661579
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Reducerea cu 1 a vumuMi coronamenlului. în veóerea echibră, a emin
-i řiscűhii de dezrädăcinare ai arborelui şi/sau despńndereVängere şi prăbuşire a ramuňior ta

coRdiţii meteo nefâvorabile şi elimiríarea ramurilor uscate.Ia: .

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 3Ocm, h 9m, înclinat Ia 25 spre parcarea auto, cu
început de scorbură Ia baza trunchiúlui

Reducerea cu cća. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus pissardi (corcoduş rou) O 3Ocm, h 5m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 13m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărĺi riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramuňlor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriIor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Malus sp. (măr) O SOcm, h 7m, înclinat Ia 20°
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 3Ocm, h lOm, bitulpinal, înclinat Ia 25' spre parcare
- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 4Ocm, h 13m, înclinat Ia 30' spre parcare
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a Q
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 6Ocm, h 14m dezechiIibrat spre bloc
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) O 40-45cm, h 13-14m dezechilibrate spre parcare/bloc
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea

auto/carosabil, cu aplicarea Iucrăńlor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramudlor
uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 9m
- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 2Ocm, h Bm

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde ŕaţă bloc scara 1:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 2Ocm, h 5m, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Séctorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteńorării construcţUlor din jur şi aQ
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 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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare piantării de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu

Bd. Regina Etisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Aamănia
Tet: 0213C5.5500 inl 4016
httpJwww.pmbro



balot• de pământ O minimum 7cm şi înăWme corespunzătoare ctiametrulüi ĺn funcţie de
specieîn perioada optimă (töamnaänuIui 2018 — primăvara anului 2019) pe sţ5aţiul verde
aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărU în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi act normativ.

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie,
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 —32 ex. arbori
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red: TB/4 ex/09. 102018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB

pe data de
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Servicíul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sector 4

Spre ştíinţă:
- D-na sector 4
E-mafl:
- Asociaţia de proprietari bloc D7, Aleea Qrnamentului nr. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 53924/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661550/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9254/20.09.2018, prin care
solicitaţi)ca urmare a cererii doamnei emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore (1 ex. frasin O 25m, h 10m, înclinat 20° spre
carosabil)" situat în spaţiul verde din partea Iateral stângă a bI. D7 din Aleea
Ornamentului nr. 1 (Ia Iimita cu locul de parcare Ą, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 03.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletaré:
Spaţiul verde Iateral stânga bloc — Ia Iimita cu parcarea auto:

KD Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la
condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia
Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30m, h lOm înclinat 20Ô spre parcarea
auto/carosabil

Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arborelui
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia
eliminării ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal al terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare
a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca

Nr. 9254/1
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cane ue acces, iuanau-se masuri oe Drevenlre a acciuenieior sau a uezenorm
constucjiüor ôinjur, a r*iéior aeŕiene şi a auzaiuŕismělor de pe carosat

- Precizăm ćă propńetawl sau admbiWtratorül legai al —ierenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei !ucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei
de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

1 6.0Cr 28;8

Red: TB/4 ex./09. 102018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http ĺlwww pmb ro/instJtutr/prImarIa/dIrectII!dIrecUa mediu/avize arbor' ‚n consultar&avlze_arbon_,n.consultare pbp pe data de
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Nr. 9259/1661539! ia ÜCŢ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari bloc U1
Str EmU Racovită nr 8. Sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 55489/18.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661539/19.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9259/20.09.2018, prin care
solicitaţi ca urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bI. U1 din Str. EmiI Racoviţă nr.
8, sector 4, emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore
.(1 ex. plop O 65m, h 17m' situat în spaţiul verde din spatele sc. 1, a blocului U1,
din str. EmiI Racoviţă nr. 8, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
03.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţlilor 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(colt spate):

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminărfl riscului de
producere a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia
Ia:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 50m, h 16m dezechilibrat spre
parcarea auto

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 de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia
elirninărH ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare
a zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cođ poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Románia

TeJ: 021.305.55,00
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călie oe accesiiaänäu-se mäsuh óe oravs&e a acćiőerüeioć sau a
constwcţiilor ônur, a reţelelor aeńene a autoluňsmelor de pe carostňt

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI atişeze, în
copie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

i &nci zwa

Întocmit: Jnsp. Tudora BUILĂ

o

Red: TB/4 ex./09. 10.20 18
prezontul aviz a tost pastat pe siteuI PMB
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Nr. 9243116615861 22. OCÎ 201B

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRĂND ARENA, et. 1, sector 4

Sţre ş tünţă:
Asociaţia de Proprietari bJ. 146, str Panseleior nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 52404/13.09.2018 înregistrată Ia P.M.B cu nr.

.Q 1661586/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9243/20.09.2018 prin care ne transmiteţi
spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bI. 146 din str. Panselelor nr. 2, sector 4

prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor
situaţi în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată
pe teren, în data de 10.10.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţfllor de aliniament 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 i Iateral dreapta bloc:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurHor uscate,cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 6Ocm, h 9m, înclinat Ia 20 spre carosabil (alveolă parcare)
- 1 ex. Tűia sp. (tei) O 7Ocm, h 16m cu scorbură Ia h O,5m pe trunchi, cilindrul central

<J putred
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare în vederea eliminărU riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 3Ocm, h 13m cu degajare faţadă bloc
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O EOcm, h 17m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor

orienate spre parcarea auto, în vederea eliminărH riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire
a ramurilor Ia condiţii meteo netavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor
şi eHminarea ramurHor uscate Ia:

- 1 ex. Frunus sp. (corcodus) O 4Ocm, h 9m
- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 3Ocm, h 9m

Spaţiu! verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea Iucrărilor

de echilibrare in vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestora Ia:
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- 1 ex. Uknusw. IFrmďit - -

- 1 ex. Acersa. {at&433Ocnth1bm inrU' scacnse-- -
- 1 ex. Pwnus sp. ţcorcodus) Đ 3Ocm, h 8mnananu sreparcasaaaÝ7t*n

-:ý:r. scorbuň pe'tns —-

-; Degajare fatadă bloc (d&Ę,ă caz),: reucerea cu cca 1—L,Sm ďn Tunimea ramurr
oüentate spre parcarea auto iJsau carosabit, în vederea eliminării ńscului de desprindere,
frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de
echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 25cm, h 9m
- 2 ex. Prunus sp. (corcodu) O 20-3Ocm, h 5-Bm

Defrişare cu extragerea rădăcinflor $ obligativitatea menţinerii alveolei:
Spaţiul verde faţă $ Iateral dreapta bloc:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 70cm, h 16m, cu scorbură Ia Ia h 0,5m pe trunchi i cilindrul
central putred (alveolă parcare) — faţă bloc

- 2 ex. Robinia sp .(salcâm) O SOcm, h 7-lOm încUnate 25' spre parcarea auto, uscate
90% - Iateral dreapta bloc
1 ex. Ulmus sp. (ulm) 40cm, h 12m uscate 100% - Iateral dreapta bloc

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuándu-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh construcţfllor 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 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 eliminărU ramurilor uscate şi f rânte, Iucrare ce se poate executa În
orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei 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.

Pentru refacerea fondului vegetal i reapararea prejudiciului adus mediului, in
compensarea arborilor uscaţi/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 9 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în perioada optimă (toamna anului
2018- primăvara anului 2019) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată.

‚—

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.L?
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.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca 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 la data emiterii.
Toaletare — 12 ex. arbori
Defrişare — 4 ex. arbori uscaţŕĺdeclin biologic avansat

DIREC ‘ąË9r TIV
Simo Maa A -

Intocmit: Insp. Tudora BUIM

HeďTBĺ4exJl5.1O.2018 •
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB 3Çřť -

iittp://wwwpmbrMnsUtutii/primaraidJroctiUdirectia_me riinconsuitare/avizearboriinconsuttaro.php ‚ pe data de
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcfla Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- Asocíaţia de Proprietari bioc 47, Str Reiţa nr. 13, sector 4
- Đ-nul - - — preedinte asociaţie

Referitor Ia adresa dvs. nr. 52066/13.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1661581/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9245/20.09.2018, prin care ne
transmiteţi spre soluţionare cererea Asociaţiei de proprietari bloc 47, din Str. Reiţa nr.
13, sector 4, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului 47 (scara 2), de Ia adresa sus
menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de 10.10.2018, a fost
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:
Toaletare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1+2, Iateral dreapta scara 2 respectiv Iateral stânga
scara 1:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărfl, a eliminării
riscúlui de desprindere, trângere şi prăbuşire a ramuřilor la condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

O - 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 35-4Scm, h 13m, înclinat Ia 25° spre parcarea
auto

- 1 ex. Robinia sp. (salcâm) O 45cm, h 1 6m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) e 4Scm, h 15m
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia
baza acestuia Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O llOcm, h 17m, bitulpinal de Ia h
lm

Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1,5-2m din Iungimea
ramurilor pendule orientate spre parcarea auto (Ia exemplarele de platan), în vederea
eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramurilor uscate la

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 3Ocm, h Bm

Nr. 924511661581/
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- Eiiminare raTnuťi uscte cu aolîcarea lucrări]or de ecliUibrare coronamenttlor Ia:
- ex. Juglans sp. (nuc) @30-3Bcm,hBm
Spaţiul verde spatebloc sceref:Reducerea

cu 1/4 a volumului coronamentutui de mari đimensiuni, în vederea
eliminării riscului' de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a
se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 15m situat Ia Iimita cu parcarea
Reducerea cu cca.1-1,5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre parcarea

auto, în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 2 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 35-45cm, h lOm
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija
proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborii - Primăria
Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, tuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărü construcţiilor
din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îi afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare— 11 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simo;$OPA

\ CPrç7I
Nşs

Întocmit: Insp. Tudora BUIM

i 9. O C1 101B
Red: TB/4 ex/15. 10.2018
prezentut aviz a tost postat pe site-ut PMB

• pe data de
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CĂ TRĘ
Primăría Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
- Asociaţia de Proprietari bI. B 22, Str. Păduroiu nr. 6, sector 4

Q - D-na - str. nr.
E-mafl: -

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1662956/24.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9420/25.09.2018, prin care solicită în
numele Asociaţiei de proprietari bI. B22 din Str. Păduroiu nr. 6, sector 4, emiterea avizului
de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde aferent blocului
B22, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe teren, în data de
03.10.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentw care, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
SpauI verde faţă bioc .şi Iateral dreapta:

Reducerea cu 1/3 a inălţimii coronamentúlui, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare în
vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia
Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidai) O 40 cm, h 19m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea

Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 40 cm, h 16m
Degajare faţadă bloc, r&ea de cabluri (după caz) cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare

i eliminarea ramurilor uscate din coronament Ia:
- 2 ex. Prunus sp. (corcodus) 0 20-3Ocm, h 5-6m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) 045 cm, h 8m
Reducerea cu cca. 1-1,Sm din Iungimea ramurilor orientate spre carosabil, cu

aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramuáIr*iscate Ia:
- 3 ex. Acer sp. (artar) O 30-4Ocm, h lOm (lex. tritulpinal)
- 2 ex. Koelreuteria sp. (băsicoasă) O 20 cm, h 5m

Nr. 9420116629561
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SpaJiul verde spate bloc:
- fleducerea cu 1/3 a volumuluî coronarneňtu!ui de rnaň &mensiuńi, cu aplicarea

Iucrărilor đe echifibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbúşrre a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestuia Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h lOm, înclinat Ia 20° spre carosabil, cu început de
scorbură Ia baza trunchiului — risc de dezrădăcinare

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
lucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscuţui de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora Ia:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele
tinere de Ia baza acestora la:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20 -35cm, h 11-13m (3 ex. înclinate Ia 15' spre
carosabil)

- 2 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 35-45cm, h 16-17m
- 1 ex. Acersp. (arţar) O 35cm, h 14m
Degajare faţadă bloc (după caz), reducerea cu cca. 1-1,5m din Iungimea ramurilor

orientate spre carosabil, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramudlor uscate Ia:

- 2 ex. Morus sp. (dud) O 35-4Ocm, h 9-12m
- 4 ex. Prunus sp. (corcodus) O 2Ocm, h 4-6m
- 1 ex. Acer sp. (artar) O 3Ocm, h 9m

Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verde fată bloc:

- 1 ex. Prunus cerasus (visin) O 2Ocm, h 4m, uscat 100%
Spaţiui verde spate bloc:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 2Ocm, h 4m uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 12m uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, 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 (3)
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, Iucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţülor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü a 3 ex. arbori tineri cu

‚0*
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balot de pământ O mînimum 7cm şi înălţirne c&espunzătoare diametrului În iuncţie de
specie în pericada aptimă (toamna anului 2018 — primăvara anului 2019) pe şpaţiul verde
aferent bţocului de Ia adresa sus menţionată.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl in teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
arL4 din aceIaşi aci normativ.

Defrişarea arborilor uscaţi avizaţi se va face cu aplicarea prevederilor adresei
Direcţiei de Mediu nr. 6081/28.07.2016.

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in 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. arbori
Defrişare — 3 ex. arbori uscaÇi 100%

ĐIRECTOR EXECUTIV

Jntocmit: Insp. Tudora BUILĂ
-cee

Red: T814 ex./1 1.70.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpfĺwww.pmb pe data de
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CĂ TRĘ
Biserica Evanghelică C.A.
Str. Luterană nr. 2, sector 1

Domnul - administrator
E-mafl:

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1665894/02.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9746/03.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arbori situaţi în incinta cimitirului Cimitirului Evanghelic din os.

Q Giurgiului nr. 4, sector 4, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren în data
de 10.10.2018, 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:
Incintă cimitir — alee zonă ortodoxă perimetral stânga - dreapta alee:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
prăbuire a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45cm, h 15m, cu inceput de scorbură
pe trunchi la h 0,7m

Reducerea cu 1/3 a volumuluVînălţimii coronamentelor, în vederea echilibrării sau cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramuńlor Ia condiţii meteo nefavorabile având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a
Iemnului speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina
cele tinere de Ia baza acestora
Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-SOcm, h 13-lSm, (1 ex. înclinat Ia
15' spre imobilele din apropiere)

- 6 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 40-5Ocm, h 18-22m situate în
aliniament de-a Iungul aIeH

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile sau chiar de
prăbuire a arborelui şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia

- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) O 35cm, h 13m, situat Ia cca lm de gard
A!eea cuplopi:

Reducerea cu 1/3 a înălţimii coronamentelor, în vederea echilibrării sau cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare, a eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor
Ia condiţii meteo nefavorabile având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iemnului
speciei, înălţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere
de Ia baza acestora

Nr. 9746116658941
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- i 6 ex Populus pyramdalis lplop piramida» -5í3cnt1tzt
- i e Acer sp (arţar) O 35cm, Ii 1 2m încTinat Ia 258 spr&monumentele Tunetr
- 1 ex. Ailanthus Ţ. (fals oţetar) O 45cm, h 17m, situat în imediata vecînătate a

t garduiui spre imobile
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iuńgimea ramurilor orientate/dezvoitate în curţile

imobilelor vecine, in vederea eliminării riscuiui de producere a pagubelor materiale prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eľminarea ramurilor uscate ia:

- 1 ex. Jugians sp. (nuc) O 35cm, h lOm
- 3 ex. Acersp. (arţar) O 30-35cm, h 12m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40-45cm, h 16m

Zonă aiee principală intrare cimitir (arbori în aliniament dreapta-stânga:
-

-‘ Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării.
riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramuriior uscate, fără a se eiimina cele tinere de Ia baza acestora Ia;

- 2 ex. Aesculus sp. (castan) O 50-6Ocm, h 15m cu început de scorburi Ia h 2m
respectiv Ia h 3m

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

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

Totodată vă comunicăm că pentru detriarea arboriior aflaţi în deciin bioiogic situaţi
pe raza cimitirului de Ia adresa sus menţionată, este necesar să delegaţi o persoană
reprezentantă a instituţiei dvs, care să se prezinte Ia Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B cu
sediul în B-dul Regina Elisabeta nr. 47, mansardă, (aripa Anghel Saligny), sector 5, în zilele Q
de marţi între oreie 9-13, cu un act de identitate şi o Delegaţie semnată de reprezentantul
Bisericii Evangheiice, pentru a semna un Angajament de plantare pentru piantarea a
lBex. arbori (raport de plantare de 6 ;1 pentru arbodi în declin bioiogic, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiuiui Bucureşti).La semnarea Angajamentuiui de plantare ne veţi transmite i o copie
a actuiui de proprietate/deţinere aI terenuiui/cimitiruiui din os. Giurgiului nr. 4.

După semnarea Angajamentului de plantare avizul de defriare va fi emis în ceI mai
scurt timp.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare : 43 ex.

19, OCŢZQIU
DI EXECUTIV

na POPA

fled:TB/4ex./151O.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http/Jwwwpmbro/insbtuW/primańa/directü/directiw jiu/avizerr nsultare/avize_arboń_in_consultare.php pe data de
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CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
-D-nul
E-mail;
- Asociaţia de Proprietari bloc 2, Str Ghimpaţi nr. 23, sector 4, Bucuresti

Referitor Ia adresa domnuiui înregistrată Ia P.M.B cu nr
1666257/03.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9822/04.10.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore înclinat, situat în spaţiul verde din faţa
blocului 2, scara 1, str. Ghimpaţi nr. 23, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
10.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţHlor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificăriie 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:
Toaietare:
Spaţiul verde faţă bloc scara 1- lateral stânga acces:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, in vederea echilibrărü, a
eliminării riscului de dezrădăcinare aI arboreiui, de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza
acestuia Ia;

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O SOcm, h 14m, înclinat la 30° spre bloc/parcare — risc de
dezrădăcinare

Lucrăriie de toaietare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminărb ramurilor uscate şi frânte, iucrare ce se poate executa în orice

CJ perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal ai terenului pe care se aíIă
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiior din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietawl sau administratorul Iegai aI 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Domnul ‚ are obflgaţia, ca după primirea avizuiui să îi afişeze, in copie,
Ia avizierul biocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştńnţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTO CUTIV
Simo - a2ká PA

Ë 4t
Red: T8..16 ex./15. 10.2018 prezentul aviz a fost pastat' site./
hftp://www.pmb.rohnsttutii/prLmada/directH/directíameďÚ/Ize nsokare/avize...arboriJn_consuItare.php ‚ pe data de
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eL 1, sector4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de Proprietari bloc 44, Str. Viana nr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa Asociaţei de proprietari bI. 44 din str. Viana nr 3, sector 4,
înregistrată ia P.M.B cu nr. 1666407/03.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
9824/04.10.2018, prin care revine cu completarea documentaţiei solicitate prin
adresa Direcţiei de Mediu nr. 6558/1642888/06.08.2018 (adresă de Ia APA NOVA),
având în vedere verificarea efectuată pe teren din 25.07.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 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
Bucureti, avizăm
Defriare cu extragerea ră dăcinUor:
Spaţiul verde Iateral dreapta scara 1 faţă:

- 1 ex. Prunus domestica (prun) O 3Ocm, h 5m, înclinat Ia 15b spre carosabil —

în oferta APÁ NOVA de îniocuire a racorduiui reţelei inteŕioare de canalizare se
specifică faptul că pe traseui instaiaţiei interioare de canaiizare se află un copac

O care împiedică buna desfăurare a săpăturilor"
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru sistarea prejudiciului

material adus prin afectarea bunei funcţionări a reţeiei de canaiizare a blocului 44,
evitarea producerii de evenimente cu urmări nedorite, prin grija Primăriei Sectorului
4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bioca căile de acces, iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiiior din jur, a reţeieior aeriene
sau a autovehicuielor de pe carosabii.

Precizăm că administratorui Iegal ai terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizuiui,
siguranţa bunurilor i a persoaneior în zona operaţiunilor, în caz contrar apiicându-se
sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.
arbore tânăr cu baiot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare

Bd. Regina Elisabeta nr, 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, Rcmánia ‚/‘
TeI: 021305.55.00
http://www.pmb.ro
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- La finatizarea tucrărilor de plantare conf. arL9 an.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Ďirecţla de Mediu din cadrul P.M.B., în
vederea verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conĺ. art, 4 din
acelaşi act normativ.

Asociaţia de proprietari, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de ia data emiterii.
Defrişare - 1 ex. arbore pe traseul canalizării

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

-efţ %‘: U
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!ntocmit: Insp. Tudora BUILĂ

19. 0C12018

Red: TB/4 exJlS.1O2018
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMS

pe data de
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Nr. 987511666717/

21,ÜCT cĂTRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-nui str, i nr sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 53302/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1666717/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9875/05.10.2018, prin care solicitaţi emiterea

Q avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. arţar O 45cm, h
9m), situat în aliniamentul stradal din faţa imobilului nr, 27 din str. Petre Costescu, sector 4,
după verificarea efectuată pe teren în data de 10.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările
şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor
stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Aliniament stradal str. Petre Costescu nr.
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) O 45cm, h 9m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producern de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiiĺor din jur, a reţelelor
aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a

O persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.c.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în alveola rămasă Iiberă în aliniament după extragerea rădăcinilor, de Ia adresa sus menţionată
în perioada optimă - toamna anului 2018 — primăvara anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRANO ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- D-na j str. - ector4
- coaIa Gimnazială Specială .Sf. Nicolae'ţ str. SoIdat Enache Ion nr. 31, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 55767/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1666709/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9889/05.10.2018, prin care solicitaţi ca
urmare a cererii doamnei emiterea avizului de speciaľtate pentru intervenţia
asupra a doi unor arbori situaţi în curtea coIii Gimnaziale Speciale .Sf. Nicolae", din str. Soldat
Enache Ion nr. 3i, sector 4, situaţi Ia Iimita cu gardul petentei, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 10.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şí
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 Iateral dreapta unitate de învăţământ, în vecinătatea gardului dinspre imobflul
din str. Soldat Enache Ion nr. 33:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari diemensiuni, în vederea
echilibrărfl, a eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia

- 2 ex. Tilia sp. (tei) O 45-5Ocm, h 16-17m dezechilibrate spre imobilul de Ia nr. 33
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Q Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arbortlor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi f rânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru
a nu bloca căite de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărh
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

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

Frezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa!etare —2 ex.

Nr. 9889/1666709/

DJRECTOR EXECUTIV

Red: TB!4 ex/12. 10-20 18
prezentul aviz a řast pastat po siteul PMB
http:f/www.pmb.raRnstitutiUprimari&dirccti/directia_mediu/avj;
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PR1MĂRIA MUNICIPIULW BUCUREŞTI

1DirecţiadeMedîu
— I

Nr. 9888116672081 22. UCT 2018

CĂ TRĘ
MINISTERUL APĂRĂRII NA ŢIONA LE

UNITATEA MILITARĂ
Domnul - administrator cazarmă

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 16667208/04.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9888/05.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru

O
arborii din curtea .. din os. Olteniţei nr 219. sector 4, după verificarea efectuată
pe teren în data de 10.10. 2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru
care, În conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul 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.. — zonă parcare:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O SOcm, h 14m, crescut în imediata vecinătate a
ga rd u I u i

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscului de dezrădăcinare al arborelui şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto şi eliminarea

Q ramurilor uscate Ia:
- 1 ex. Populus alba (plop alb) O 6Qcm, h 13m

Aleea principală — arbori în aliniament:
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni,

eliminărfl riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi
ramurilor la condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 40-GOcm, h 13-14m (1 ex, cu început de scorbură pe trunchi)
Zonă amenajată ca părculeţ:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni,
eliminărH riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 5 ex. Tilia sp. (tei) O 50-lOOcm, h 14-lSm
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului de mari dimensiuni,

eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui şi/sau desprindere frângere şi
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ra wr te Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O GOcm, h 15m cu scorbu r tă care va fi eliminată

Bd. Regina EUsabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, BucureştL Romănia
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Reducerea cu 213 a volumukii coronamenhilďi de mari dimenśiurü, în vederea
- —

- ehminărit riscutui de dëzrădăctnare & aibore1ui şilsau despnndere frănëre şî prăbuşire a
ramurilor la condiţn meteo nefaverabile şt &iminarea ramurilor useate la - —

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O lOOcm, h lSm cu scorbură la bäza trunchiului i Iipsa parţiaIă
a ciiindruiui central
Zonă beci:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, in vederea
eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eiiminarea ramuriior uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 5Ocm, h 14m
- 2 ex. Ailanthus sp. (fais oţetar) O 45-SOcm, h 13-14m

Zonă parc auto:
Reducerea cu 2/3 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, în vederea

eiiminării riscuiui de dezrădăcinare aI arborilor şiisau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eflminarea ramuriior uscate Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 60-llOcm, h 18-20m — prezintă
început de scorburi pe trunchiuri

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, în vederea
eiiminării riscuiui de dezrădăcinare ai arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor ia condiţii meteo nefavorabile şi eľminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 6Ocm, h 12m, multitulpinal
- 3 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 45-5Ocm, h 20m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea

eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eiiminarea ramurilor uscate Ia:

- 7 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 45-5Ocm, h 16m
Aleea principală depozite:

Reducerea cu 1/4 a volumuiui coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
eliminărfl riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eľminarea ramurilor uscate ia:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 50-BOcm, h 17m
Zonă baza sportivă:

Reducerea cii 1/3 a volumuiui coronamentelor de mari diménsiuni, în vederea
eliminăńi riscului de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a
ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 15 ex. Fopulus canadensis (plop canadian) O 40-SOcm, h 14-17m
Defriare cu extragerea răđăcinilor:
Aleea principală — arbori în aliniament:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 13m cu scorbură deschisă pe toată Iungimea
trunchiului i Iipsa cilindruiui central
Zonă amenajată ca părculeţ:

- 1 ex. Tiha sp. (tei) O 5Ocm, h 14m cu scorbură deschisă pe trunchi i Iipsa
ciHndwlui central
Zonă parc auto:

- 3 ex. Popuius canadensis (plop canadian) O 60-lOOcm, h 14-17m cu scorburi
deschise pe trunchi şÍ Iipsa ciiindrului centrai

- 2 ex. Populus canadensis (piop canadian) O 40-SOcm, h 9-11 m uscate 90%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratoruiui Iegal aI

terenu!ui pe care se afiă arborii, evacuändu-se masa iemnoasă pentru a nu bioca căiie de
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a rel&&or aeriene, asűel:
-. -toaletarea se va-executa conform .art.6 pcŁ 6 din Anexa 1 JäH.C.G.MB.. nr. 30412009

privind Normele de prőtecţie a spaţiiior verzi dë pe teritoriul MunicipĺiI,úi Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborildr (primăvara-toamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi frânte, lucrare ce
se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări nedorite şi
crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor uscaţi si si/sau în declin biologic avansat avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 32 ex. arbori cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport

Q
de 1 :1 pentru arborii uscaţi i 6 :1 pentru arborfl în declin biologic avansat/cu scorburi) în
perioada optimă (primăvara - toamna anului anului 2019) pe spaţiul verde aferent unităţii
militare de Ia adresa sus menţionată conform Angajamentului đe plantare nr.
9888/111667208/12.10.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor 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.
Toaletare —49 ex. arbori
Đefrişare — 7 ex. arbori uscaţiĺdeclin biologic avansat

DJRECTOR EXECUTIV
Simona-MaÁmmPOPA

ĺĺ* dtfl,\
(ĺflT
•O Şr'rK 121

4h
. tu r-I

Red: TB/4 exJl2.1O.2018
prezentul aviz a (ast postat pe siţe-uI PMB
hIIp;//wwwpmb pe data de

Întocmit Insp. Tudora BUIM

7

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C01 3, sector 5, Bucureşti, România

TeI: 021.305.65.00 int. 4016
hltpi/www.pmbro





PRIMĂRIA MUN1CIPIULUI BUCUREŞTJ :
Direcţia deMediu - -

POMÂNIA
1010-2016 Á ra4W1rI JNÁ

21 oc zo
CĂ TRĘ

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi

Spre ştűnţă:
- Asociaţia de Proprietari bloc M2/3, sc. 5, B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 116, sector 4
- S.C. APA NOVA SA, Agenţia Tineretului, sector 4, Str. Tismana nr. 3A, sector 4

Referitor Ia adresa dvs.nr. 55388/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1666714/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9874/05.10.2018, prin care solicitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore (plop) situat în spaţiul verde aferent

Q
blocului M213, sc. 5, din B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 116, sector 4, arbore care împiedică înlocuirea
racordului pe instalaţia interioară de canalizare, conform Minutei încheiate între reprezentantul Apa
Nova S.A. i preedinteIe asociaţiei de proprietari bI. M2/3 în data de 23.08.2018, după verificarea
efectuată pe teren în data de 10.10.2018, 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaul verde aferent bloc M2J3 — scara 5 (spre Aleea Ţebea):

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 7Ocm, h 13m, care împiedică înlocuirea
racordului pe instalaţia interioară de canalizare.

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru înlocuirea racordului prin grija Primăriei
Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculetor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia

O H.C.G.M.B. nr. 304/2009.
Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrişarea arborelui sus menţionat, avizat

pentru defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, in
spaţiul verde aferent blocului M2/3, în perioada optimă (toamna 2018 - primăvara anului 2019).

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI 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 emiterü.
Defrişare - lex. arbore pentru inlocuire r2cord canalizare

Nr. 9874/1666714/

DlREQRXECUTIV
POPA
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prezentul aviz a tast postat pe site-uI PMB j1/ I )
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
ServiciuJ Monitorizaťe şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- D-na, aleea ‚ nr. ‚ bL ap. ‚ sect. 4

C E-maii:,
- Asociaţia de proprietari bI. A9, str. Grădistea nr. 1, sector 4
- Centrui Social $f. Vasile", Aleea Res#a nr. 9, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 55389/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1666704/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9891/05.10.2018, prin care solicitaţi
ca urmare a cererii doamnei i, emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arbori care prezintă pericol prin desprinderea de ramuri în
parcarea de reedinţă a b. 1 din Aleea Reiţa D nr. 5A, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 10.10.2018, 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:
Spaflul verde aferent spate bloc A9 din str. Grăditea nr. 1 (Iáteral stânga bloc 1
spre zonă parcare):

(D Reducerea cu cca. 1-1,Sm din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea
auto/faţadă bloc 1, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto, cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate la:

- 3 ex. Acer sp.(arţar) e 25-35cm, h 8-9m
- 1 ex. Gleditshia sp. (glădiţă) O 25cm, h 5m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării

riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) e 45m, h lOm, înclinat Ia 15-20° spre bloc
Spaţiul verde aferent Centrul Social .Sf. Vasile", Aleea Reiţa nr. 9 (Iateral dreapta
bloc 1 spre zonă parcare):

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabile
peste autoturismele din parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer sp. (arţar) e 25m, h 6m dezechilibrat Ia 15spre bloc 1

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, ccd paştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Acmánia

Tei: 021.305.55.00
httpj/www.pmb.ro

Nr. 9891/1666704/



-

Lucräri1e de toaietare avzate se vor eKecuta contorm crt6 ct 5 đnaae,&k*' 1c-t
H C.G M B nr 30412009 privînd Normele de protecţje a spaţfltoverzraepwwmcÝ ś

- Municipiuiui 1Bucweşíi,in perioada de repaus vegetaiv a arborîior ţpňmawoanma)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor
úscate şi frânte, Iucrare ce se oate executa în orice peridädă a anului), cu acordul
Asociaţiei de proprietari bI. A9 prin grija proprietarului sau administratoruiui legal aI
terenului pe care se află arborfl - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor
din parcare.

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

Asociaţia de proprietari bI. A9, are obligaţia, ca 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 —6 ex.

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ
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Str. sector 4
E-maiI:E

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1660569/14.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9082/17.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore apartinând speciei Abies alba (brad) O 25cm, h 9m,

O situat în curtea imobilului proprietate privată din str. SeceriuIui nr. 21-23, sector 4,
întrucât afectează structura de rezistenţă i acoperiuI acestuia datorită distanţei
foarte mici faţă de clădire, vă facem cunoscut următoarele:

1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- cerere
- Certificat de motenitor suplimentar autentificat sub nr.
- Foto poziţionare arbore

2. A verificării în teren în data de 19.09.2018

3. A analizării documentaţiei în cadrul şedinţei din 17.10.2018 a Comisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Abies sp. (brad) O 25cm, h 9m, situat în curtea imobilului nr. iin

str. Secerisului, Ia o distanţă de cca. 20-3Ocm de clădire i lipit de conducta de gaze
aeriană

Lucrarea de defrişare cu extragerea rădăcinilor se va executa, prin grija
proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa
Iemnoasă, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

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

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 05C013, sector 5, Bucureşti, Rcmănia
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H.C;G.MB. nr. 30412009 privind Normele de protece a spaţiWor ‘verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specieîn curtea imobilului
nr, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimá de plantare din primăvara
toamna-anului 2019, conform Angajamentului de plantare nr 9082/1/1660569 din
18.10.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. În
vederea verificării în teren a plantărilor 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 care aduce prejudicü materiale

DIRECTOR EXECUTIV

č1
POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Red :T8 /4 ex./19. 10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
pe data de:

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pcştal O5I 3, sedor 5, Bucureşd, Rcmănia

TeL 021.305.5500 inl. 4016
http:iĺwww.pmb.ro



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN1A
IÇIS 2ÔI SAaÄvD;M IUDnFUNA

01 NÜV. 1u;

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgieinr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector4

Spre ştiinţă:
D-nul ( str. nr bL sc. ap, ‚ sector 4
Asociaţia de proprietari bloc 75, scara B, str. Cărămidarii de Jos nr 3, sector 4
E-mafl:i

Referitor Ia adresa domnului ‚ înregistrată la P.M.B cu nr.
1662737/21.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9378/24.09.2018 prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în dreptul
apartamentului/balconuĺui dânsului (ap. ‚ din str. Cărămidarii de Jos nr. 3., bI. 75, sector 4, (în
faţa blocului după cum specifică de această dată petentui), după verificarea efectuată pe teren, în
data de 10.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Toaletare:
Spaţiu verde faţă bloc scara B — Iateral stânga (Iatura cu slr CărămidarQ:

Degajare faţadă bloc prin reducerea cu 1-1,5m din Iungimea ramurilor orientate spe bloc, cu
aplicarea (ucrărilor de echilibrare a coronamentelor, în vederea eUminării riscului de producere a
pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile
şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Armeniaca vulgaris (cais) O 25m, h 6m situat Ia cca. 2-2,5m de bloc
Lucrările de toa!etare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, in
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), cu acordul Asociaţiei de proprietari, prin grija proprietarului sau administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborele - Primăria Sectorului 4, tei.021/335.92.30, 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 proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art 6, pct 8 din Anexa nr. 1 a H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Domnul :e obligaţia, ca 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 emiterH.
Toaletare — 1 ex.

Nr. 9378/1662737!

DIRĘQT.QR EXECUTIV
şiiííńaŞmriana POPA
ĺŞ' U, Intocmit: lnsp. Tudora BUIŁĂ

U /
Red: 13/4 ex./18. 10,2018, prszenlul avi fost a4atul1MB

pe data de

\2n.
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Direcţia deTQIediu •

ROMANIA
fllS-201B çÁnÄiopt iI*PflEUNÁ

Oj kow

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
- D-na Aleea zr bL - scara ap, sector 4

Q - Asociaţia de Proprietari bL E2, Aĺeea Terasei nr. 4, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei .i, transmisă prin e-mail, înregistrată Ia
P.M.B cu nr. 1666252/03.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 9823/04.10.2018,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unor
arbori situaţi în spatele blocului E2, scara 3, din Aleea Terasei nr. 4, sector 4, după
vertficarea efectuată pe teren, în data de 17.10.2018, a fost inventariat următorul
material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificăriie 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 scara 3:

Reducerea cu cca. ‚5-2m din Iungimea ramurilor care afecteażă faţada
blocului, în vederea eliminării riscului de producere a pagubelor materiale prin

O desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabiie, cu
apiicarea lucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Prunus cerasus (viin) O 25cm, h 8m — afectează vizibil faţada
blocului

- 1 ex. Acer sp. (artar) O 35cm, h 13m, înclinat Ia 15-20°spre bloc (este situat
în părculeţ peste alee spate bloc)

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 de pe
teritoriul Municipiului Bucuresti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor
(primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia
eliminării ramuriior uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a
anului), cu acordul Asociaţiei de proprietari, prin grija proprietaruiui sau
administratorului legal aI terenului pe care se află arborii, evacuändu-se masa
Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a
accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Bd. Regina Eisabeta nr. 47, cod poştal 05W1 3, sector 5, Bucureşt. Rnmânia
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T'reciiäm câ pmpńetaw) sau administratow Ja1 ä zerenuiuî a
räspunzäîor de supravegherea execuţiei IucrărTíor, siguranţa bunurilor ş -a

persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei

de execuVe a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

D-na are obligaţia, ca după primirea ;izuIui 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 —2 ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV
ariana POPA

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

o

Red: TBJ5 ex.!I8. 102018, prezentul aviz a ĺcst posiat pe site-uI PMB
pe dala de

Bd. Regna Elisabeta nr. 47. cod pcştai 05cK313, sector 5, Bucureh. Románia

T&: 021.305.55.OQini. 4Zl6
httpi/wwwpmbro
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-Direcţia de Mediu
-

ROMANIA
Ig16-2rn sÁDATopM IMPOEUNÁŰ Nov;ş

CĂTRE,
ADMINISTRAflA FONDULUI IMOBILIAR

8-dul Regina Elisabeta nr. 16 sector 3
Spre ştüntă:
DomnuIŁ - Str. nr. sector4

Referitor Ia adresa dumneavoastră înregistrată Ia P.M.B - Direcţia de Mediu cu nr.
9894/05.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat în curtea imobilului din pe Iinia de hotar dintre imobilul nr. 50 i
imobilul nr, 52 din str. Ienăchiţă Văcărescu, sector 4, ale căror curţi aferente sunt în

— proprietatea statului după cum reiese din adresa dvs., după verificarea efectuată pe teren în
data de 17.10.2018, 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 spaţhlQr verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Arbore situat pe Iinia de hotar dintre imobilul nr. 50 şi imobflul nr, 52 din str.
Ienăchiţă Văcărescu, sector 4:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, peste imobilele din imediata vecinătate şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 6Ocm, h 14m situat pe Iinia gardului
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frănte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evactându-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorarării construcţfllor din jur şi a reţelelor aeriene.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a 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 EKEGUJIV
Simona-M,ş$ňh PóPtĄ

Intocmit: Insp. Tudora BUIM
Red TB!5 ex/18 102018 prezentul av,z a ĺost posteţ PMB

pe data de

Nr. 9894/

Bd. Rena Etsabeta nr. 47, ced poştal 050513. sedDrS. Bucure, Rumănia
Td: 0213055500
hllp://www.pmbrn
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PRIMAMUNJc1P1ULUI BUCUREŞ 1r
Direcţia de.Mediu

ROMANIA
I9IB.2018*ShflBÂlOP,M iMprrIjNÁ

I Ćv'i

CĂ TRĘ
PAROHIA APARATORII PATRIEI I

Str. Panselelor nr. 31, sector 4
Preot parohi

E-mail:

Referitor la adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1668151/09.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10023/10.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului deO specialitate pentru 2 ex. arbori situaţi în curtea parohiei Apărătorii Patriei 1' din str.
Panselelor nr. 31, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de
17.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor pendule orientate spre casa
parohială, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a
coronamentului şi eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 8m (curte spate clădire biserică)
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h 12m ‘uscat 100% (curte biserică — faţă
capelă)

Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului
Iegal aI terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu
bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene, astíel
- 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 arborelui (primăvara-toamna), pentru
a nu fi afectat echilibrul biologic aI acesuia (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate
si f rânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului);

- defriarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de rnaterial dendrologic tânăr.

Frecizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este
răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei

Nr. 10023í166S1511

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod pcştal O5Dl 3. sectar 5, Bucuroş, Ramănia
T&: 021,3055500
hhpJ/www.pmb.m



de execu]iea tăieńlor, în caz contrar apHcându-se sancjiui vonlorm art. 6. pdBĎi

Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr. 3Ü412009.
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat

pentru detrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex.

arbore tânăr cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare

diametrului în funcţie de specie în perioada optimă (primăvara - toamna anului
2019).

Arborele se va planta în curtea parohiei Apărătorii Patriei 1" conform

Angajamentului de plantare nr. 10023/1/1668151/18.10.2018.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în

vederea verificării în teren a plantărilor 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.
Toaletare — 1 ex. arbore
Defrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

DIRECTOR EXECUTIV
Si oça-Marîana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red: TB/4 ex./18.1O.2018
prezentul aviz a fost postat pe sile-uI
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UirecŞa deMediu
ROMANIA
liS 2010 sAoeÄmnJM im'POEUNÁ

O t EÜí1Ü
CĂ TRE,

Domnul
E-mafl:c

(str. Olimpului nr. sector 4)

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 1668617t /09.10.2018 şi ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10024/10.10.2018, prin care reveniţi Ia adresele anterioare înregistrate
Ia PMB cu nr.1649112/03.08.2018 ;1654489/23.09.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr.
7451/06.08.2018; 8281/27.08.2018 i solicitaţi .reanalizarea situaţiei expuse în adresele
anterioare 7451/8281 I urgentarea deciziei de emitere a avizului de specialitate perlřu
intervenţia ADP sect. 4, respectiv tăierea unei sarpante din salcia care s-a prăbuit peste imobil
în timpui furtunilor din Iuna august, arbore care este viabii", arbore situat pe terenul proprietate
din str Olimpului nr. 6, sector 4

Ţinând cont de faptul că nu doriti defrisarea exempĺarului Salix sp. (saicie) O 8Ocm şi h
cca 12m, întrucât este viabil, dar prezintă scorbură Ia inserţia arpanteIor unde se observă
cilindrui central putred si o sarpantă care este în pericol iminent de desprindere ş prăbuire în
curtea imobilului nr. 6 din str. Olimpului, fiind un real pericol pentru Iocatarfl acestuia;

Faţă de cele mai sus menţionate, in 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 Normeie de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte ÎmobiI str. Olimpului nr.

Inlăturare arpantă fisurată în pericol de desprindere i prăbuire cu aplicarea Iucrărilor
de echiIibrare a întregului coronament în vederea înlăturărU riscului de producere a accidentelor
prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 8Ocm şi h cca 12m
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arboreiui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echiiibrui bioiogic ai acestuia (cu excepţka eliminărfl ramurilor uscate, fisurate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal aI
terenuiui pe care se afiă arboreie, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidenteior sau a deteriorării construcţfllor din jur

Precizăm că proprietarul 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.

PrezntuI aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toa!etare — lex.

DrnEcTq(&cmv
Simona-/4ariqr,,a PO1Ą

«t fl Intocmit: Insp. Tudora BUIŁĂ
Red: TB/4 ex.fl9. 10.20 18 prezentul aviz a fost postat psiie-iţó

- J rhItpJÍwww.pmbroIinsIitutWprimari&dÉrect!directamediuiaviart ńun conuttareJavizearboriJnconsuItarephp pe data de

ocI!0o I, OOl

Nr.1 O&2411 668617!

Bd. Rogna Esabeta nr. 47. codpoşaIÖ5OC13, seclor 5, 8ucureşi, Románia
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PRIMÂRIAML*It1PIULUI BUCUREŞ1 %-

Direcţia de Mediu
ROMANIA

05. 3V. 1id
-

CĂ TRĘ
.1

Str. I sector4

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1661414/18.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9185/19.09.2018, prin care solicitah emiterea avizului de
specialitate pentru un arbore aparţinând speciei Pinus (pin) O 4Ocm, h 12m, situat în
curtea imobilului proprietate privată din Str. Puţul cu Tei nr. 42, sector 4, întrucât
afectează afectează canalizarea i căminul de apă din incinta proprietăţii, vă facem
cunoscut următoarele

1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- cerere
- Contract de lntreţinere autenťficat sub nr.
- Foto arbore;

2. A verificării în teren în data de 26.09.2018

3. A analizării documentaţiei în cadru] şedinţei din 17.10.2018 a Comisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificăríle şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Pinus nigra (pin) O 4Ocm, h 12m situat în curtea imobiiului nr, 42 din str

Puţul cu Tei nr. 42, sector 4, Ia o distanţă de 1 m faţă de gur&capacul de canalizare i cca.
1 ‚Scm de căminul de apă.

Lucrarea de defrişare cu extragerea rădăcinilor se va executa, prin grija
proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa
lemnoasă, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din iur i a reţelelor aeriene.

Menţionăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
i a persoanelor în z&na operaţiunilor, supravegherea executării Iúcrărilor şi de
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia
defrişării, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin, 8 din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009.

Nr. 9185/1661414!

Bd. Rena Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, seor 5, Bucureşů, Rcmânia
T&:021.305SScO
hflpi/wiwtpmbro



Pentru reoararea prejudickĂui adus mediului, coritorm L ť. pct. ?
}ŁC.G.M.B. nr. 304/2009 privinđ Normele de protecţie a spaţihor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
aveţi obligaţia plantării 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specieîn curtea imobilului
de la adresa sus menţionată în perioada optimă de plantare din primăvara-toamna
anului 2019, conform Angajamentului de plantare nr. 9185/1/1661414 din
23.10.2018.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a 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 Ia data emiterii -

Defrişare: 1 ex. arbore care afectează canalizarea/căminul de apă

DIRECTOR EXECUTIV

‚k?f\a-Mariana POPA

Ltz

ř' lľ

\; pçy

Întocmit Insp. Tudora BUILĂ

Wś8

Red :T814 ex./23. 10.2018 - prezentul aviz a fost postat pe siIe-uI PMB
pe data de:

54 Regra EiSateta nr. 47, ccd pcşlal oSCOlS, sedcť5. BucumşU, flománia

TeI: 021.305.5500 int. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI •1ţ;:.::.:'..

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
018 20181 SAmBAWP,M ...ppuNA

05. NOV. 1ďţ

CÂ TRĘ
Institutul Naţional de Medicină Legală .Mina Minovici"

.Şos. Vitan Bârzesti nr. 9. sector 4
E-mafl: -

Referitor Ia adresa dvs., transmisă de către Primăria sector 4 cu nr. 51821/13.09.2018,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1661590/19.09.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9242/20.09.2018,
prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori uscaţi,
situaţi în curtea Institutului Naţional de Medicină Legală .Mina Minovici" din os. Vitan Bârzeti
nr. 9, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 02.08.2018, a fost inventariat
următorul material dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocaiităţiior, cu modificăriie şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de protecţie a spaţiilor verzi
de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea răđăcinilor:
Spaţiu verde faţă i Iateral stânga instituţie:

- 2 ex. Popuius pyramidalis (plop piramidal) O 45-SOcm, h 9-20m, uscate 100% - risc de
dezrădăcinare i prăbuire

Lucrările de defrişare avizate, se4vor efectua în regim de urgenţă, pentru evitarea
producerii de evenimente cu urrnări nedori!e şi crearea condiţiilor necesare piantării de material
dendrologic tânăr, prin gr(ja administratorutui /proprietawlui Iegal aI terenului pe care se aftă
arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorarării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculeior din curtea institutului.

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

Pentŕü refacerea fondului vegetal, în compensarea arbtrilőravizaţi pentru defrişare,
conform H.CGM.B.nr. 304/2009 aveţi obligaţia piantării a 2 e*äř5öřFtińeri cu baiotde pământ
o minimum-7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în- funcţie—de specie, în perioada
optimă (primăvara - toamna anului 2019) în curtea spitaiului conform Angajamentului de
plantare nr. 9242/1/1661590/30.10.2018..

La1inaiizarea iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5-din..4nexa 1 ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obiigaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrui P.M.B. cu iocaţia unde s-au
făcut plantările in compensare, în vederea verificării în teren, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

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

— ĐRECTĘR EXECUTIV
- - Sh%&Mriana POPA
c

Red rn/Łaxjpngn2w&t: —

____________________

prezentul avIz a ĺost postat pe sIte iiI PMB r 7
hUp:/ÍwenąpmWvjn'tdp rimaria/dîmctii/direEtiáIediu/*6arbo,i_in_consuItar&aviztarbcŢjin—cqnsdtw.. pe data de

C ..;

Bd. Regina Disabeta nr. 47. cod poştal 05001 Bucureşli, Ramäua

TeI: 021.305.55.00
httpilm.pmb.ro

Nr. 9242/1661590/
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PRIMĂRIAMUNICIPIULU1BÜCUREŞTI :flŞ%

Direcţia de Mediu .. •..•

POMANIA
I9l ?Ůl8 sÄ&inIM t'ruN

05. !CV -

CĂ TRE,
ARHIEPISCOPIA BUCURE TILOR

PAROHIA .SF. ILIE RAHOVA"
Str George Georgescu nr. 17-19, sector 4

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1663609/25.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9516/26.09.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

O specialitate pentru defriarea a doi arbori (un ulm i un plop) situaţi în curtea bisericii
Sf. IIie Rahova din str, George Georgescu nr. 17-19, sector 4, întrucât afectează
structura de rezistenţă a gardului cu soclu din beton datorită distanţei foarte míci faţă
de acesta, vă facem cunoscut următoarele

1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- cerere
- Foto arbor

2. A verificării în teren în data de 03.102018

3. A analizării documentaţiei în cadrul şedinţei din 17.10.2016 a Comisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările uíterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 9Ocm, h 18m, înclinat 10-15 spre carosabil, crescut Iipit

de gardul din beton pe care I-a fisurat - risc de dezrădăcinare i prăbuire în carosabil
(Iateral dreapta acces din str. Silvestri)

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 4Ocm, h 16m, crescut lipit de gardul
din beton pe care 1- a fisurat (ateraI stânga acces din str. Sflvestri)

Arborii prin amplasament, afectează structura de rezistenţă a gardului din beton care
împrejmuieste biserica monument istoric, producând fisuri i contribuind la înclinarea Iui
spre trotuar

Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa, prin grija
proprietarului/administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii, evacuîndu-se
masa lemnoasă, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene.

Nr. 9516/1663609/

Ed. Regina Elisabeta nr. 47, cnd pcştal 050013, sector 5. Bucureşű. flomána

Ţel: 021305.5500
http:flwww.pmb.m



1heiűionäm cä oroorietawlřađminisiratorul ierenukii oe care se atIă arbcá
este iärnnzător de siauranţa bunurîlor şi a uersoaneior în zona operaţiunibr,
supcave&ierea executărH lucräraor şi de respectarea prevederüor avîzului şi
tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişării, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform arŁ6 aIin, 8 din H;C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform Art. 7, pct. 2 din
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare,
aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi
înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie în cur[ea biserich, în
perioada optimă de plantare din primăvara - toamna anului 2019, conform
Angajamentului de plantare nr 9516/1663609 din 23.10.2018

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. art.4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii
Defrişare :2 ex. arbori care afectează structura de rezistenţă a gardului

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

7* C L
(‘ ţ
\ c- tvť

—
\1 C3' ‘!

Întocmit Insp. Tudoa auiM

Ozwov 208 I

Red :TB /4 ex123. 10.2018 - prezentul aviz a fost pcstat pe síte-uI PMB
pe data de:

Bd. Aera EIisabea nr 47, ccd pofll 05t013, sector 5. Bucwe, Rainia

TeI: 021.3055500 nt. 4016
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ‘1
Direcţia de Mediu

POMAN IA
i8 2oIe aÁtc» flPflENA

O 5. îÜid

CĂ TRĘ
Primărja Sectorului 4

Direcfia Gospodărire Locală
Sewiciul Monitorizare şi Control Spafu Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştUnţă:
Domnul - . - preedinte Asociaţia de proprietari bloc 2
Str. sector 4, E- mail:

Referitor Ia adresa Asociaţiei de proprietari bioc 12 din str. AvaIanei nr. 14-16, sector 4,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1665134/28.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9674/01.10.2018,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în
spaţiul verde aferent blocuiui 2, de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, În data de 24.10.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocaiităţilor, 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 Rucureşti, avizăm:
T9aletare:
Sbaţiui verde faţă bloc $ Iaterai dreapta-stânga: i

Reducerea cu 1/4 a voiumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eiiminării riscuiui
de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarea ramuriior uscate ia

- 2 ex. Morus sp. (dud) O 35cm, h 13-14m, cu degajare faţadă bloc, situate ia cca. 3,5m
de bloc

- 1 ex. Utmus sp. (ulm) e 4Ocm, h 14m, usor dezechiflbrat spre carosabil i garaje
Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărU, a eliminării ńscului

de dezrădăcinare aI arborilor şi/sau desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile şi eliminarearamurilor uscate la:

-

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 35cm, h 13m, înclinat Ia 20' spre parcarea autc
- 1 ex. Tiiia sp. (tei) O 6Ocm, h lBm (faţă bloc scara 2 peste alee în incintă părculeţ)
Reducerea cu cca. 1-1,5m din lungimea ramurilor orientate spre carosabil/parcarea

auto, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor la condiţii
meteo nefavorabile, cu apiicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea
ramuriior uscate Ia

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25cm, h 5m
- 1 ex. Prunus avium (cires) O 25cm, h 5 m

Spaţiul verde spate bloc:
Reducerea cu 1/4 a înălţimii/volumuiui coronamentelor, în vederę3 echilibrării, a

eiiminării riscului de dezrădăcinare aI arboriior şi/sau desprindere frängere_şi prăbuşire a
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor uscate ia

- 10 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 35-55cm, Ii 13-lBm
- 1 ex. Tilia sp. (tei)® 45cm, h 15m cu degajare faţadă bloc

Bd. Regina Đisabeta nr. 47, cod pcşt2l 050013. sedor5, Bucuwśti, Romáia
TeI: 021.305.5500
hUp:/Mvw.pmb.ro

Nr. 967411665134/



Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărfl, a eliminării riscului

de dezrădăcinare aI arborelui şiísau desprindere frăngere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii

meteo nefavorabile şi eliminarea ramuritor uscate Ia
- 1 ex. Sophora japonica (salcâm japonez) e 40cm, h 13m, dezechilibrat spre imobilul

vecin (afectează acoperisul imobilului vecin)
Reducerea cu cca. 1-1,Sm din Iungimea ramurilor orientate spre parcarea auto/faţada

imobilului vecin, în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia

condiţii meteo nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea

ramurilor uscate Ia:
- lex. Juglans sp. (nuc) ® 2Ocm, h 6m, înclinat Ia 15' spre parcarea auto
- lex. TiHa sp. (tei) O 3Ocm, h 9m

Defriare cu extragerea rădăcînilor:
Spaţiul verde faţă bloc:

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) e 35cm, h 13m, înclinat Ia 15' spre parcarea auto, uscat 100%
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI

terenului pe care se află arborii - Primăria Sectorului 4, telefon 021/335.92.30, cu acordul
Asociaţiei de proprietari, evacuându-se masa lemnoasă 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.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, lucrare ce se poate executa în
orice perioadă a anului)

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

Precizăm că proprietarul sau adminjstratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţalbunurilor 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.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ e minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie in
perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019) pe spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa
sus menţionată.

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

act normativ.----—- —____

Defrişarea arborelui uscat avizat se va face cu aplicarea prevederilor adresei Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.072016.
Asociaţia de proprietari are obligaţia1 ca după primirea avizului să îl 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 emiterii.
Toaletare — 21 ex. arbori
Deťrişare — 1 ex. arbore uscat 100%

____

- DIRECTOR EXECUTIV
Simona3tlarisna POPA

Red. BT./4 ex./30. 10:2018
prezentul aviz a fost postaĺ pe site-uI PMB
hupiípmbrohnsttuUijşhaÍdÎrectfl

Bd. Regina Eksabela nr. 47, poşlal OSCC1 3. seda
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

ROMANIA
19ţ8 20tB sÁpaÁoz.q IMPunĄ

05. NÜV 2t

CĂ TRE,
Biserica Evanghelică C.A.
Str. Luterană nr. 2, sector 1

Domnui — administrator
E-mail:

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1665894/02.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 9746/03.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru
intervenţia asupra unor arbori situaţi în incinta cimitirului Cimitirului Evanghelic din os.
Giurgiului nr 4, sector 4, vă facem cunoscut că după verificarea efectuată pe teren în data
de 10.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinilor:
Incintă cimitir— alee zonă ortodoxă perimetral stânga - dreapta alee:

- 2 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O 40-5Ocm, h 11-22m, (lex. cu scorbură
deschisă la baza trunchiului pe h 5Ocm, respectiv celălalt ex. cu scorbură deschisă pe
trunchi pe o înălţime de SOcm cu lipsa cilindrplui central)
Zonă alee principală intrare cimitir (arborĂ în aliniament dreapta-stânga):

- 1 ex. Aesculus sp. (castan) O 5Ocm, hlOm, cu scorbură deschisă Ia h 2,5m i Iipsa
cilindrului central

Lucrările de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se vor efectua prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuăndu-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-pI&nflřlrrlrerärbori tineri
cu balot de—pământ @ minimum lcm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în incinta Cimitirului evanghelic, în perioada optimă (primăvara - toamna
anului 2019) conform Angajamentului de plantare nr. 9746/1665894/30.10.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arŁ9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aěţ1 obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu dinĘádŕul P.M.B, în vederea
verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data erniterii.
Defrişare: 3 ex. în declin biologic avansat -

--

-—______________

DIRECTOR EXECUTIV
Simpna-Ma(iana POPA

_______

ź' LĺÁt

_____________

BUILĂ
Red:fWxJ3ţm2O18 . Ţĺ ĺJVţ('

prezentul avîz a fost postat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

05. CV ZJid
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ŔOMÂN IA
1912 2018' sÁ&Á1oQ: iMPEUNÁ

CĂ TRE,

Spre ştiinţă : D-na
E-mail:

Primăria Sectorului 4
Direcfia Gospodărire Locală

SeMciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

J, s(r. ‚ť. ‚ sector4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 56458/25.09.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1660708/04.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 9890/05.10.2018, prin care ne transmiteţi
cererea d-nei ) prin solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra
a doi arbori situaţi în aliniament stradal în faţa imobilului dânsei din str. Făgetului nr sector
4, după veriticarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, în conformitate cu Legea nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi đin intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stradal str. Făgetului nr. 34:

Individualizarea coronamentelor prin reducerea cu 1/4 a volumului acestora, eliminarea
ramicaţiiIor de sub coroana propriuzisă, în vedere eliminării riscului de producere a
accidentełor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu
aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate Ia

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) O 30-35cm, h 12m — prezintă coronament de mari dimensiuni
LucrărUe de toaietare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.c.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti1 în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte,
Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal_ al terenului pe care se află arborii - Primăria_ Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a Iucrărilor,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire
a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de
pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar
apiicându-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 valabiljtate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 2 ex.

— .ťr

_______

ĐIRE.QŞOR,. EXECUTIV
Shńoďa-Máriana POPA

____

Red:TBJ4exflO.lO.2018 ‘Y rprezenlul avIz a fosl pos(at pe siIeu! PMB— —ţ'. Y ŕ:
pe dala de

N
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Nr. 9890116667081
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUJ BUCUREŞ11

Direcţia de Mediu ‘v:
POMANIA
Igls-20,e S&EÂ1DflłM IMPeWNA

Nr. 1013011669391 ; 10131/1669397/ 05. NUV, 1Qid —

CĂ TRĘ
Đomnul r

Str. nr, sector 4
E-mafl:

-

Referitor Ia adresele dvs., înregistrate Ia P.M.B cu nr. 1669391/11.10.2018,
1669397/11.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10130/12.10.2018, 10131/12.10.2018 prin
care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a doi arbori situaţi în
curtea imobilului proprietate din str. Didiţel nr. 13, sector 4 (pentru care aţi omis însă să faceţi
dovada calităţü de proprietar), după verificarea efectuată pe teren, în data de 17.10.2018, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl str. Diditel

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentelor de mari dimensiuni, în vederea
echillibrării, a eliminării riscului de producere a pagubelor materiale prin desprindere i prăbuire
a ramurilor în curtea imobilului vecin sau pe carosabil, Ia condiţii meteorologice nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- l ex. Catalpa sp. (catalpa) O 45m, h 12m înclinat 25° spre carosabil — risc de
dezrădăcinare în partea opusă incltnării

- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) O 45m, h 13m, viabil, situat în vecinătatea
gardului, cu ramuri dezvoltate în curtea imobilului vecin i ramuri care afectează faţada i
acoperiuI clădirii din str. Didiţel nr.

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform ai.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminărü ramurilor uscate şi frânte,
lucrare ce se poate executa in orice perioadă a anului), prin grija proprietaru!ui legal al terenului
pe care se află arborü, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărU construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietarul Iegal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in 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.

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

Difl6EYEÇUTIV
Simbńa-Mar7vaPpPA

( ‚‘i y9 Intocmit: Insp. Tudora BUIM
c2

Red: TB/4 ex122. 10.2018, prszentul aviz a tnţpctatfl
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t Direcţia de Mediu ‘:ý

• POMANIA
IgIa-zois 5ÁzeĂronM IUPOEUNÁ

Nr. 1040211672194/ -

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetaĺurgieinr. 12-18. GAAND ARENA, eL 1, sector4
Spre ştiinţă
-DL

- ‘l,i nr. bI. .sc. et. ap. sect.4
- Asociaţia de proprietari bL 15, Aleea Lamoteti nr 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 57144/08.10.2018, inregistrată Ia P.M.B cu nr.
1672194/18.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10402/19.10.2018, prin care solicitaţi ca urmare a
cererii d-Iui ‚ emiterea avizuiui de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore
.(lex. artar O 35cm, h llm, uscat 100%), aflatîn spatiul verde din spatele bI.15 din Aleea Lamoteti
nr. 1, Ia Iimita cu locul de parcare nr. ‘ ‚ deţinut de petent, conform foto anexat, 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:
Defrişare cu extragerea rădăcinhlor:
Spaţiul verde spate bloc 15, Aleea Lamotesti nr. 1:

- 1 ex. Acer sp. (ańar) O 35cm, h llm uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu boca căile de acces, luându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor din parcarea auto i a celor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborielui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărh unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ

L o minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului 15 din Aleea Lamotesti nr. 1, în perioada optimă - primăvara anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari bloc 15, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau intr-un loc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUIM
Red: T8/4 ex./22. 10.2018 q.
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PRIMARIA MUNICIPIUU$ BUCUREŞ1I ‘b
Dîrecţia deMediu

POMANIA
I SAPBĂmPIM IMPnEUNÄ

05, tGV. 1i

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locaiă
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre tiinţă
DLI
E-maiI:

Referitor Ia adresa dvs. nr. 56460/08.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1672186/18.10.2018

O
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10404/19.10.2018, prin care solicítaţi ca urmare a cererii d-Iui
- emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore ‚(1 ex. artar O SOcm,h 5m, uscat 100%), atlat În parcarea de reedinţă din faţa sc. 1 a bI. R2 din Aleea Terasei nr. 6,conform foto anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrareaspaţűlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bioc R2, Aleea Terasei nr 6:

- 1 ex. Acer negundo (adar) O SOcm, h 5m uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţHlor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grijaPrimăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau aautovehiculelor din parcarea auto i a celor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborielui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului R2 din Aleea Terasei nr. 6, în perioada optimă - primăvara anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari bloc R2, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, încopie, Ia avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare - lex. arbore uscat 100%

Nr. 10404116721861

Direçí& execútiv
SimodaMarjąné"POŔA7. Întocmit: Insp. Tudora BUIM
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05. .:v 2ű13

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 63177/08.10.2018, înregistrată ‚la P.M.B cu nr.
1672196/18.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10406/19.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 4 ex. frasin O 20-25cm, h 4-6m
uscaţi 100% situaţi În spaţiul verde din Iocui de recreere din Aleea Dorohoi nr. 4-6-8, sector
4, conform foto anexat, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
uiterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din
cadrul plantaţfllor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţiitor verzi de pe teritoriul Municipiutui Bucureşti, avizăm;
Defríşare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Loc de recreere Aleea Dorohoi nr. 4-6-8:

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 20-25cm, h 4-6m uscate 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuándu-se masa temnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţfllor din jur1 a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, in caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 ta H.C.G.M.B. nr. 30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 4 ex. arbori tineri cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului În funcţie de
specie, în alveoleie rămase Iibere în incinta Iocu!ui de recreere de Ia adresa sus menţionată
în perioada optimă - primăvara anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 4ex. arbori uscaţi 1 00%

Director executiv
SimonflSř[ana POPA

Red:TB/4ex122.1O.2018 Ĺ
prezentul aviz a toat postat pe aite-uI PMB \\y ..‚ťj.) ‘//

pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

91C 20191 sARATnIM iMwnÁ

CĂ TRE,
Primäria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgieî nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiin(
- D-na

.
-

‚ sector 4
E-maiI:
- Asociaţia de proprietari bI. 29, bL 33, sa 3, sector 4

Referitor Ia adresa doamnei ‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr 1671981/18.10.2018 şiIa Direcţia de Mediu cu nr. 10401/19.10.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în spatele blocului 33, scara 3, din str. C-tin Rădulescu
Motru nr 29, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 24.10.2018, în conlormitate 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 aspaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate bloc 33, scara 3:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, în vederea degajării faţadei blocului, a
eliminării riscului de producere a accidentelor prin desprindere, frängere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără
a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia la:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 35m, h 13m situat în spaţiul verde din spatele blocului, scara 3 Ia cca
3m de bloc

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa in orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din jur,
a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul sau 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.

D-na Oltean Cristina are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTORflECUTIV
Simona-MôPA
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Nr. 10403/1672191/ 12. NDV 2ÜiB

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Đirecţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spafli Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
Asociaţia de proprietari bĺoc E3, Aleea Terasei nr 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 56638/08.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1672191/18.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 10403/19.10.2018, prin care soflcitaţi ca
urmare a cererii Asociaţiei de proprietari bloc E3, din Aleea Terasei nr. 3, sector 4, emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a trei arbori uscaţi/declin bioiogic avansat
situaţi în alveolele din parcarea afIată în faţa blocuiui E3 de Ia adresa sus menţionată, după
verificarea efectuată pe teren din data de 24.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiiIor verzi din intravilanuI Iocalităţilor, cu
modificăriie şi compietările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradaie din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie & spaţiilor verzi de pe teritoriui MunicipiuIui Bucureşti,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Alveole parcare faţă bloc scara 2-3:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 3Ocm, h Sm, uscat 100%, situat întťe Iocurile de
parcare 2-3

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 45cm, h 5m, uscat 80%, cu scorbură deschisă ia baza
trunchiului i cihndrui centrai putred (între Iocurile 5-6)

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 4Ocm, h 8m, cu scorbură deschisă Ia baza trunchiului i
cilindrui central putred, fisură pe o arpantă, dezechilibrat spre parcare (intre locurile 16-17)

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerfl de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material
dendroiogic tânăr, prin gra Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din parcarea auto i a ceIor de
pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi/declin biologic,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia piantării a Bex.
arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în

Bd. Rena EbseIa nr 41, c poşiai 05W13, seor 5, Bucureşb. Rnmăn /
Td:02130555OO
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funcţie de specie astfel 3 ex. în alveolele rămase iibere după extragerea rădăcinilor i 5 ex.
în spaţiul verde aferent blocului E3, în perioada optimă - primăvara anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari bloc E3, are obligaţia, ca după primirea avizuiui să îl afişeze,
în copie, Ia avizierui blocului sau într-un Ioc vizibil1 pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 3ex. arbori uscaţi/deciin biologic avansat

Dkec executiv
Sim POPA

Întocmit Insp. Tudora BUILĂ

08. NOV. 2018
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA
toIB-20I8 SÁPRÁ,nn,M MPPEUNÁ

2019

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GHAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Ministerul Apărării Naţionale —

Str. 11 Iunie nr. 2, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 58109/0&10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1672180 din
18.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10407/19.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra 2 ex. „arbori uscaţi 100% (1 ex. plop O 6Ocm, h 12m i 1 ex.
um bitupina e 5Ocm, h 8m) aflaţi pe domeniul public" Ia Iimita cu gardul (

. I din
str. 11 Iunie nr. 2, sector 4 (Iatura pe str. George Geogescu), conform foto anexat, in contormitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţWor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele
de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor
Domeniu public — Iatura spe str. Geoge Georgescu:

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O GOcm, h 12m uscat 100%
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) O 4Ocm, h 8m, bitulpinal uscat 100%
Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua1 pentru evitarea producerü de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţülor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărH construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehicuIeor de pe carosabil.

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

Fentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obIigaa plantării a 2 ex. arbori tineri cu balot de pământ O
minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în zone deficitare in
vegetaţie de pe raza sectorului 4, prioritare fiind zonele din vecinătatea str. 11 Iunie, în perioada
optimă primăvara - toamna anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării în teren, 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 - 2ex. arbori uscaţi 1 00%

Diçe6főiTÉkflitiv
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu •efls

ŘOMÂNIA
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D-nul

E-mail:

CĂ TRE,

Spre ştiinţă:
Primăria Sectorului 4 - Đkecţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
8-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa Primăriei sectorului 4 nr. 61786/22.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu
nr 1674305/25.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10638/26.10.2318, prin care ni se
transmite adresa dvs, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra unui arbore situat În curtea imobilului dvs. din Calea erban Vodă 4, sector
4, după verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, 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 teritoriu) Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte ímobil i. - Jin Calea Serban Vodă:

Eliminarea celor două arpante uscate, reducerea cu 2/3 a volumului
coronamentului, în vederea degajării acoperiuui cţădirii, a eliminării riscului de producere a
accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 90m, h 14m, Iipit de gardul dinspre imobilul din
str. Gęn. Haralambie nr 41

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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminăńi ramurilor uscate şi
fränte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţülor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea
prevederHor 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.
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

•1•

:1.11

:•: •.
• . .

.

ŘOMÂNIA
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Nr. 10641/1674316/ 12. NOV. 2010

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dulMetalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 66869/22.10.2018, înregistrată Ia RM.B cu nr.
1674316/25.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10641/26.10.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a patru arbori uscaţi/declin
biologic avansat situaţi în alveolele din aliniamentul străzii Mooaia de Ia adresa susu
menţionată, după verificarea efectuată pe teren din data de 24110.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanui
iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind
amenajarea şi întreţinerea aiveolelor stradale din cadrul plantaţUior de aliniament şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăciniior i obiigativitatea menţinerii alveolei:
Aiiniament str. Mosoaia nr. 45:

- 1 ex. Tiiia sp. (tei) trunchi O 40cm, h 2,5m, uscat 100%;
Aliniament str. Mosoaia nr. 66:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) trunchi O 3Ecm, h 8m, în declin biologic avansat, cu trunchiul
putréd Ia h 2,5m
Aliniament str. Mosoaia nr. 98:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) trunchi O 5Ocm, Ii Sm, in declin biologic avansat, cu scorbură pe
trunchi i cilindrul central afectat;

O Aiiniament str. Mosoaia nr.102:
- 1 ex. Tilia sp. (tei) trunchi O 45cm, h Sm,în declin biologic avansat, cu trunchiui

afectat Ia inserţia arpanteIor — risc de frângere i prăbuire;
Lucrăriie de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerfl de

evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin griia Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căiie de acces, iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculeior din parcarea auto i a celor de
pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscawdeciin biologic,
avizaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 19 ex.

Bd. flcgina Ebsabeta nr 47, cod poşaI O5l3, sedor5, Bucureşt, Rnmšnia
TeI: 021305.5500
hUpJ/wwwpmb.rn



arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie astfel : 3 ex. în alveolele rămase Iibere după extragerea rădăcinilor si l6
ex, în zone deficitare în vegetaţie de pe raza sectorului 4/spaţfl verzi afefente ansamblurilor
de Iocuinţe din vecinătate, în perioada optimă - primăvara anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificărfl în teren. 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 — 4 ex. arbori uscaţi/declin biologic avansat

Director executiv

O 8. !ą

Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red: T814 ex/OZ l 12018
prezenlul aviz a tosi paslat pe site-uI PMB
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu .

POMANIA
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CĂ TRĘ
Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane

Intr. Serelor nr. 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Cimitkul BeIIu - Şerban Vodă, Calea Serban Vodă nr. 249, sector 4
- D-na' - sector 3

Referitor Ia adresa doamnei înregistrată Ia PM.B cu nr.
1674770/26.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10667/29.10.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat in Cimitirul

O BeIIu- Serban Vodă, în perimetrul Iocului de veci r aflat în concesiunea
dânsei conform Contractului de donaţie autentificat sub nr. 31.08.2017, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, avizăm:

Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
- 1 ex. Acer sp. (artar) O SOcm, h 1Dm, în perimetrul Iocului de veci (colţ Ioc) prin

amplasament împiedică o eventuală înhumare
Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija

administratorului Iegal aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B.
nr 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, evacuîndu-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 arborelui avizat pentru
defrişare conform HCG.M.B. nr 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare điametrului în
funcţie de specie, În Cimitirul BeHu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea
ACCU, în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul 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 emiteńi şi este valabil însoţit
de avizul Ministerului Culturfl având în vedere că Cimitirul BeIIu —Şerban Vodă se află pe
Iista Monumentelor Istorice.

Befrişare: 1 ex. af/at în perimetrul loculuŕ de veci

DJRECTOR EXECIJT1V
Simona-MaŕŞâP

14'

ĺĺítr*J
1

((p4c ; Intocmit: Insp. Tudora BU1LA
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Red: Tfl/4 ex./O2ll.2018 \\%( ĺĺ -‘żprezentul aviz a fost postal pe sits-uI PMB ‘ţ7.// .C7
pe data de
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\/ Direcţia de Mediu .

POMANIA
l9I 3l 3

Nr. 10487/1673025/ 23. NQ' 2O8

CĂ TRE,
Domn uI

Str. sector 4
l sector 4

Referitor ia adresa dvs., înregistrată ia P.M.B cu nr. 1673025/22.10.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10487/23.10.2018, prin care soiicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra arboriior situaţi pe terenul proprietate din
Drumul Bineiui nr. sector 4, conform Titlului de proprietate nr. 3
i Contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. -

“, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, a fost inventariat următorul
material dendroiogic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
regiementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intraviianui Iocalităţilor, cu
modificăriie şi completăriie uiterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiiior verzi de pe teritoriui Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Arbori poziţionaţi pe marginea proprietăţii:

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamenteior de mari dimensiuni, în vederea
eiiminării riscului de dezrădăcinare aI arboriior şi/sau desprindere frângere şi
prăbuşire a ramurilor la condiţii meteo nefavorabiie cu aplicarea iucrărilor de
echilibrar, având în vedere vârsta înaintată, esenţa slabă a Iernnului speciei,
înăiţimea considerabilă şi eliminarea ramurilor uscate ia:

- 13 ex.Populus canadensis (plop canadian) O 30-7Ocm, h 14-20m
Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea

eliminării riscului de desprindere frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabiie cu apiicarea Iucrăriior de echiĺibrare şi eiiminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Juglans sp. (nuc) O 3Ocm, h 9m, mnclinat Ia 20' spre bioc/parcare
Defriare cu extragerea rădăcinflor:

- 2 ex.Populus canadensis (piop canadian), înclinate Ia 20-25' spre carosabil -

prezintă scorburi deschise Ia baza trunchiurilor
- 5 ex.Populus canadensis (plop canadian) O 30-35cm, h 13-14m, uscate 85-

100% (lex. bituipinaĺ)
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe

care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur
şi a reţeielor aeriene, astlei:

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 Municipiuiui

Bd. Regna Elisabela nr 47, cod poşaI 050313, sector 5, Bucureşti, Rnmánia
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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 eliminării ramurilor
uscate şi frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului)

- defrişarea se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite

Precizăm că proprietarul sau 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 confoŕm art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal/repararea prejudiciului adus mediului, în
compensarea arborilor uscafl/declin biologic avizaţi pentru defrişare, conform
H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 17 ex. arbori tineri cu balot de
pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie
în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019) pe terenul proprietate privată
din Drumul Binelui nr. 4, sector 4, conform Angajamentului de plantare nr.
10487/1673025/06.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B.
nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica
sancţiuni conf. arL4 din acelaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterH.
Toaletare — 14 ex. arbori
Defrişare — 7 ex. arbori uscaţi/declin biologic avansat

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

0))
4dJ3 t"

Întocmít: insp. Tudora BUIM

2t NV 751?

Red: T814 ex./lŞ 11.2018
prezenlul aviz a fosl posaI pe site-uI PMB
htţp:Uvwws pmb rQ/nsiţLJibpńmadaJđirecţij/direcţia mediutavi2e artcń n cnnuItar&avize arboii in consullare.nhn pe dala de
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PRIMĂRIA MUNICIPIÜLUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA
flIS 2n'a,sAneÄitiu UţPEUNÂ

Nr. 10488/1672644; 10489/1672676 (9377/1662784) 23tOV 1'

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4 - Direcţia Gospodărke Locală

Senuiciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. ORAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă
Asociaţia de Proprietari bloc D20, Str. Huedin nr. 12, sector 4
In atenţia domnuiui

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1662784/21.09.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 9377/24.09.2018, completată cu adresele înregistrate Ia
P.M.B cu nr. 1672644/22.10.2018, 1672676/22.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
10488/23.10.2018, 10489/23.10.2018, prin care solicitaţi defriarea unui arbore
aflat chiar pe conducta de ieire din bloc, scurgere apă menajeră i dejecţii spre
canalul colector aflat în grădina blocului" D20 din str. Huedin nr. 12, sector 4, după
cum reiese din adresa SC RADICAL TECHNOLOGY SERVICE, după verificarea
efectuată pe teren în data de 10.10.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde Iateral dreapta scara 3:

C
- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 12m, înclinat Ia 15° prin amplasament

împiedică înlocuirea conductelor de apă i canal
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru înlocuirea conductelor de

apă i canal, sistarea prejudiciilor materiale aduse asociaţiei de proprietari, evitarea
producerii de evenimente cu urmări nedorite prin grija Primăriei Sectorului 4,
evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene
sau a autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, în compensarea arborelui, avizat
pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărh unui ex.
arbore tânăr cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare

Bd. Reina Elisahe!a nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, BucureşU, Románia

TeI: 02130555,00
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diametrului în funcţie de specie, în spaţiül verde aterent blocului D20, de Ia adresa
sus menţionată în perioada optimă — primăvara - toamna anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari, are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, la avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare - 1 ex. arbore situat pe traseul reţelei de apă/canal

Director executiv

11,NO'1l

Întocmit: Insp. Tudora BUIM

Red: TB/4 exíť'ztll.2018
prezentul aviz a tost postat pe site-uI PMD
hIto(ĺwNvombro!institutiiřprirnariaJdircclŕJdrectia mcdiu!avize prbori in ccnsuľtar&avize arbori in consullare,o ‚ pe data de
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CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
D-na. - - Asociaţia de Proprietari bloc B23, scara 3, str Păduroiu nr 2,
sector 4
E-mafl:

Referitor la adresa doamnei ‚ reprezentant aI Asociaţiei de proprietari bI.
B23, scara 3, din str. Păduroiu nr. 2, sector 4, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1673602/24.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10585/25.10.2018, prin care care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în spaţiul verde
aferent blocului B23, scara 3 de Ia adresa sus menţionată, după verificarea efectuată pe
teren, în data de 07.11.2018, a tost inventariat următorui material dendrologic pentru care,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţilor, cu modificărUe şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti7
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinflor:
Spaţiul verdé faţă bloc scara 2 — Iateral stânga:

- 1 ex. Salix tortosa (salcie creaţă) O 25cm Ii 5m, uscat 100%
SpaVuI verde Iateral dreapta scara 1 (Ia Iimita cu trotuaruí):

- 1 ex. Prunus sp. (corcoduş) O 35cm, h 6m, uscat 60% - prezintă fisură pe trunchi i
pe una din arpante

Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerfl de
* evenimente cu - urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărfl de material

dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deieriorării
construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabii.

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

Pentru refacerea fondului vegetal i repararea prejudiciului adus mediului, în
‘ompensarea rboriIor uscaţi. avizaä pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obhgaţia plantării a 7 ex. arbori Ĺineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde aferent blocului B23 de Ia
adresa sus menţionată în perioada optimă, primăvara anului 2019.

Rd. Regina Ebsabeta nr, 47. cod pcştal 050013. sector 5, 8ucureş. România

Tel: 021305.55.00
http:/Iwww.pmb.ro
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La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificării în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că pentru aplicarea Iucrărilor de întreţinere Ia materialul dendrologic situat
în spaţiul verde aferent blocului de Ia adresa sus menţionată, se vor aplica Iucrările
prevăzute îfl Anexa 1 Ia adresa Direcţiei de Mediu nr. 9370124.09.2018, care, în
perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2018, se pot executa fără solicitarea
prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate d-na Moise Cristina poate
accesa http://www.pmb.ro/institutii/primari&directU/directia_mediu/avize_arborL
emise/avize_generale_201 80924.pdf

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 2ex. arbori uscaţi/declin biologic

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-M rana POPA

“k ‘$

Întocmit Insp. Tudora BUIM

ĺ%tt

21. NOYZOW

Red: TBż'4 er/15. 11.2018
prezentul aviz a Iosţ paştat pe site-ul PMB

pe dala de

d. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal OECQI 3, sedar 5, Bucureşd, România
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Nr. 1063411674292/ 23. ‘ł N

CĂ TRE
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Aeferitor Ia adresa dvs. nr 66908/23.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1674292/25.10.2018 şi ia Direcţia de Mediu cu nr. 10634/26.10.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
80-100% sau in declin biologic avansat, situaţi în domeniul publšc, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexat solicitării, cu fotografflle aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriuI
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
aiveolelor stradale din cadrul plantaţiiior de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor de
defrişare a celor 36 exemplare arbori situaţi în cele 26 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectui prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţHlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului Iegai aI terenului pe care se află arborii, evacundu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor sau reţeieIor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arboriior uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, ađministratorul iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 36 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu O minimum 7cm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru
arborii uscaţi), în Iocaţflle unde se execută defrişările (spaţii verzi aferente blocurilor/Iocuri
de joacă/aiveole Ioc de joacă), iar daca spaţiui nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din
sector, in primăvara anuiui 2018).

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. ad. 9 aIin. 5 Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi ob!igaţia 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 apflca sancţiuni conf.
art, 4 din aceiaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:
- marcarea cu vopsea a arboriior uscaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.06.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului Iegai aI spaţiiior verzi,

#ĹlQA

Bd. Regina Elisabeta nr 47, cod poşaI OSW1 3, seclor 5, Bucureşu, flomânia 06

TeI:021.30555.OO
hup:ĺ/wwwpmb ro -

flIjKflIci l



fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibifltăţile informatice
şi de decizia instituţiei; - -

- 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 instituţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze (excepţie
făcând specia Populus-plop)

- menţinerea alveolelor în Iocurile de joacă, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament;

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defr4are - 36 ex. arbori uscaţi BO-100%

Director executiv
Simona-Mariana POPA

1'

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

Ţae4

21. NOV. 1'

Red:TB./4 ex./14. I 1.2018
prezentul aviz a fost postat ps site-uI PMB
httpJ/vĄ.pmbro/institutii/primariaidiroctií/directiâ mediu/avize arbcri in consultare/avize arbori n consultare.php, pe data de
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PRIMĂRIA MUNICIPULUI BUCUREŞTI 11.2%.

ŘOMÂNIA
191t2W8 sÄPsÄoPIM iPflEUNÁ

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 66914/23.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1674294/25.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10635/26.10.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
80-1 00% sau în declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
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 spaţfllor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor de
defrişare a celor 34 exemplare arbori situaţi în cele 33 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerfl de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea cöndiţUlor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacundu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru

C defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 44 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu Q minimum 7cm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru
arborii uscaţi i đe 6 :1 pentru cei în declin biologic), în Iocaţiile unde se execută
defrişările (spaţii verzi aferente blocurilor/Iocurie de joacă/alveole parcare/alveole aliniament
stradal), iar daca spaţiul nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în 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 obligaţU:
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.06.2016;
- 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,

Direcţia de Mediu

Nr. 10635116742941
2 i iOV 218

Bd. Regina Elisabeta nr. 47 cod pcştal 050013, sectnr5, BucureşU, Romănia

TeI: 021305.55.00
hltpi/www.pmb.rn



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 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 oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia instituţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze (excepţie
făcând specia Populus-plop)

- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocuriior, respectiv a alveolelor din
aliniamentele stradale, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi
întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament;

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 spaţülor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 34 ex. arbori (32 ex. uscaţi 100% + 2ex. În declin biologic avansat)

Întocmit: ínsp. Tudora BUIM

Red:TB./4 ex.J14 1 Ĺ2018
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http:/Nmw.pmb.ro/institutii/primariaidirectii/directia mediu/avize arboń in consultare/avize arboń in consultarephp pe data de

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

TeJ: 021.305.55.00 int 4016
hflp:/Jwww.pmb.ro

Director executiv
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIAMUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
- t

Direcţia de Mediu ::.•

ROMANIA
gis-2ota sĂnnÁnn,M ÎLkpnFUNi

Ůiű

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Đkecţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 66909/23.10.2018, înregistrată la P.M.B cu nr.
1674298/25.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10636/26.10.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arboriior uscaţi în proporţie de
80-1 00% sau în declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexat solicitărfl, cu fotografiile aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
aiveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea lucrărilor de
defrişare a celor 33 exemplare arbori situaţi în cele 31 locaţii menţionate în tabei, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin gra
administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacu ndu-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 refacerea fondului vegetal în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal al terenului are
obligaţia plantării a 38 exempiare arbori tineri cu balot de pământ, cu Q minimum 7cm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru
arborii uscaţi i de 6 :1 pentru cei în declin biologic), în locaţiile unde se execută
defrişările (spaţii verzi aferente blocurilor/iocurie de joacă/alveole parcare/alveole aliniament
stradal), iar daca spaţiul nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în primăvara
anului 2019).

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

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţfl
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi, conform specificaţiilor din adresa Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.06.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţfllor verzi,

Nr. 1063611674298/

Bd. Regna Elisabeta nr 47. cod pcştal 05W13, sector 5, Bucureşti, Romănia

Tel: 021.305.55.00
hup://www,pmb.ro



fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibiľtăţile informatice
şi de decizia instituţiei;

- 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 posibüităţie informatice şi de
decizia instituţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze (excepţie
făcând specia Populus-plop)

- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocurilor, respectiv a alveolelor din
aliniamentele stradale/iocurilor de joacă pentru copii, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament;

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 a) 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 Municipiuiui Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defríşare - 33 ex. arbori (32 ex. uscaţi 100% + lex. în declin biologic avansat)

Îniocmit: Insp. Tudora BU1ŁĂ

arbori in consultareíavize arbori in consullare.nhp, pe data do

8d Regina Ehsabela nr 47, cod poştal O513, sedar5. Bucureş, Rnán
TeI: 0213055500 int 4016
hhlpi/wwtą.prnb. ro

Director executiv

22
Red:T.B14 exJl4. 11.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
http:/hww.pmb.ro/instüuIii/primari&direclii/directia mediu/avize
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PRIMĂRIkMUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia dMediu H :.:‘..;2
ROMANIA
Igs-2oIa flBÁî)tMiIđP[tP4Ä

Nr. 10637116743001 23 NDV 2Q10

CĂ TRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor ia adresa dvs. nr. 66912123.10.2018, înregistrată ia P.M.B cu nr.
1674300/25.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10637/26.10.2018, prin care soflcitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
80-100% sau în declin biologic avansat1 situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexat solicitării, cu fotografiile aferente, vă comunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţiiior verzi din intravilanul Iocalităţiior, cu modificăriie şi completările
ulterioare, H.C.G.M.B. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriui
Municipiului Bucureşti (Anexa 1) si HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrăriior de
defrişare a celor 34 exemplare arbori siiuaţi în cele 28 Iocaţii menţionate în tabei, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendroiogic tânăr prin grija
administratorului Iegal aI terenuiui pe care se află arborfl, evacUáidu-se masa iemnoasă
péntru a nu bloca căile de acces, Iuându-se msuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea construcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal în compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 39 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu O minimum 7cm
şi mnălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru
arborii uscaţi si de 6 :1 pentru cei în declin biologic), în Iocaţiiie unde se execută
defrişădie (spaţfl verzi aferente blocuriior/Iocurie de joacăialveoie parcare/alveole aflniament
stradai), iar daca spaţiui nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în primăvara
anului 2019).

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

Menţionăm că vă revin următoareie obiigaţfl
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi, conform specificaţiiior din adresa Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.06.2016;
- informarea cetăţenilor cu privire Ia arborii avizaţi pentru defrişare, prin pubiicarea

acestor informaţii fie pe pagina oficiaiă de internet a administratorului Iegai aI spaţiilor verzi,

Bd. Regina Ehsabeta nr. 47, cad pcştal 050013. sedors, Bucureşti, Româflia

TeI: 021.305.55.00
hhp://wiw,pmb.ro



fie pe pagina oficială de internét a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice
şi de decizia instituţiei;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea Iucrărilor de defrişarę, cu
precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţiňându
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 instituţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze (excepţie
făcând specia Populus-plop)

- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocurilor, respectiv a alveolelor din
aliniamentele stradale/Iocurilor de joacă pentru copii, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament;

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl.
Defrişare - 34 ex. arbori (33 ex. uscaţi 80-100% + lex. în declin biologic avansat)

21.QU

Întocmit Insp. Tudora BUIM

Red:T.814 exul4. 11.2018
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
hItnJ/www.pmbroĺinstitutii/phmari&directii/directia mediu/avize arbori in consullare/avize arbori in consultarephp, pe data de

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

Tel: 021.305.55.00 inl. 4016
hHpJ/www,pmb,ro

aonaţc, OO1

Director executiv
Simona-Mariana POPA
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUWUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărire Locală

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştflnţă:
-Doamna

-

•

- Asociaţia de proprietari bloc 14, Aleea Tomesti nr. 11, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr 61968/22.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1674315/25.102018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10640/26.10.2018, prin care soiicitaţi
emiterea avizuIui de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% aparţinând
speciei Fraxinus (frasin) O 2Ocm, h 7m, situat pe spaţiul verde din faţa blocului 14 din Aleea
Tometi nr. 11, sector 4, conform foto anexat, 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 spaţUlor verzi
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Detrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc — zonă parcare:

- 1 ex. Fraxinus sp. (trasin) O 2Ocm, h 7m uscat 100%.
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente

cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sečtoruiui 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

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

Pentru refacerea tondului vegetał, în compensarea arbore)ui uscat, avizat pentru

Nr. 10640/16743151 2&NOV. 1u

ROMÂNIA
tole-2GIsÁneT'DçisĄi"poruNÁ

CĂ TPE,

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în spaţiul verde aferent blocului sus menţionat în perioada optimă, primăvara anului 2019.

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

D-na Pasaia Doina are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, în copie, ia
avizierul blocu)ui sau intr-un )oc vizibii, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarflor.

Prezentui aviz are termen de vaiabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

Directoç1.xe9puV
Simona-RĄgtiqnp.Pţ'PAi.

(jz4j

Intocmit:
Red: T.fl5 exul4 11.2018 1/'prezentul aviz s fost postat pe site-ut FMD Ą4 t3iht!nUvr.ą,.omb rf ‘directs medŕuisvize s n i consultareta'ńe artori l consu[tare rho pe data de
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Direcţia de Mediu H

Nr. 10666116744451 23. ty 2ü

CĂ TRE,
Domnul — administrator

Fundaţia România de Mâine
Str. sector 3

E-mafl:

(Aleea MoldovÎta nr. 5)

Aeferitor Ia adresa dvs. nr. 12/24.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1674445/26.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10666/29.10.2018, prin care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor, situaţi in spaţiul verde
aferent celor 2 cămine de bătrâni, proprietate a Fundaţiei România de Mâine din Aleea
Moldoviţa nr. 5, sector 4 (dar pentru care aţi omis să faceţi dovada deţinerii terenului), după
verificarea efectuată pe teren, în data de 31.10.2018, a fost inventariat următorul material
dendrologic pentru care, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţUlor verzi de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Spaul verde aferent celor 2 cămine de bătrâni din Aleea Moldoviţa nr 5:

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

- 27 ex. Acer sp. (arţar) O 35-45cm, h 13-14m, (1 ex. înclinat Ia 20'spre alee/parcare
i 25 ex. dezechilibrate spre carosabil)

- 4 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 30-45cm, h 14m (1 ex. înclinat la 20')
- 1 ex. Morus sp. (dud) O 4Ocm, h 13m . -

Reducerea cu 1/3 a volumului coronamentelor, în vederea echilibrărU, a eiiminărU
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi
eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

-

- 23 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-9Ocm, h 1 8-23m
- 1 ex. Fraxinu&sp. (frasin) O SOcm, h 14m mnclinat Ia 20° spre parcarea auto/Ioc de

joacă
Reducerea cu 2/3 a voIumului coronamentelor, în vederea eliminării riscuiui de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
iucrărilor de echilibrare a coronamentelor şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina
cele tinere de Ia baza acestora
la:

- 2 ex. Acer sp. (arţar) O 35cm, h 13m cu început de scorburi pe trunchiuri
Reducerea cu cca. 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre carosabii, în

vederea eliminărfl riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo

Sd. Regina Bisabeta nr. 47, cod poştal 0543013, seclor 5, Bucureştí, Romănia

ŢI: 021.3055500
hUp:t/wwi.pmb.ro



nefavorabile, cu aplicarea Iucrărilorde echilibrare a coronamentului şi ełiminarea ramürilor
uscate Ia:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodu O SOcm, h 7m -

Lucrările de toaletare aviżate, 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 de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, În perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin gra proprietarului sau
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 a
deteriorărfl construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor din parcare.

Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz
contrar 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 —59 ex.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

rţą îiW

Red: TW4 ex.115. l 12018
prezenlul aviz a fasl paslai pe site-uI PMS
hIlpJíwwpmb.wnsUwtipńmań&diretiUdireçţia medi&avize arbnh in consnhtar&avize a,toň in nsuItarenhn. pe dala de
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Direcţia de Mediu ý'::
ROMANIA

- ‚gls 2rneI glmsM IJPCEUNÂ

2 . MDV. 2OB

CĂ TRE,
DomnuL

Str.
E-mail:

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr 1674939/29.10.2018 şi la Direcţia
de Mediu cu nr. 10712/30.10.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului din str C-tin Bosianu nr
sector 4, aI cărui proprietar sunteţi conform Contractului de schimb autentificat sub nr.

lupă verificarea efectuată pe teren1 în data de 07.11.2018, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl Iateral dreapta acces — arbore situat Ia Iimita cu gardul spre imobilul nr.

Reducerea cu 1/4 a volumului coronamentului, in vederea degajării faţadei i
acoperiuIui imobilului de Ia nr. 23, a eliminării riscului de producere a accidentelor prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de la
baza acestuia Ia:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 30m, h 11 m cu ramuri dezvoltate pe acoperiuI clădirii
Lucrările de toaletare avizate, se vor 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 arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces1 Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din
jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul legal aI 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 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare — 1 ex.

Nr. 10712/1674939/

DIRECTOĄJXECUTIV
Simona-fl?&*ŮPOPA

Red TW4 exiś% 112018

Întocmit
;nszera8uILÁ

prszsnlul avíz a fnsi postal ps sils-uI PMB tjj
http:IIwww.pmb.roiinsütutiVprimad&directii/dřrecIiamedu?are_a CinCunz!tareJavizsarboriJfl_ConsuItarephp . ps data de

*
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA
19JB2o18 Áarna.1 MCPEUŕĂÂ

2NOV 20;R

CĂ TRĘ
Primăria Sectorujui 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Asociaţia de proprietari bloc R1, B-dul Alexandru Obregia nr. 22, sector 4

fleferitor Ia adresa dvs. nr. 68690/29.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr 1677046 din
02.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10871/05.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui trunchi de arbore uscat 100% aparţinänd speciei Abies
(brad) O l2cm, h 2-2,5m, situat între bI. 191 i R2Obis, conform foto anexat, 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc între bL R1 i R 2übis:

- 1 ex. trunchi Abies sp. (brad) O l2cm, h 2-2,5m uscat 100%.
Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu

urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tănăr, prin gra
Primăriei Sectorului 4, 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, privind: respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetal, in compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărü unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în spaţiul verde dintre
cele două blocuri sus menţionate în perioada optimă, primăvara anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, 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. arbore uscat 1 00%

Întocmit Insp. Tudora BUIM

__________________________

pe data de

2/4

Nr. 10871/1677046/

Red: T8.5ex114ll.2018
prezenlul aviz a tosţ postat pe aite-eI PMB
hUp Vv.vą,prnb rc(ir'eti'píimari
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rin PRIMĂRIA MUNICIPiULUI BUCUREŞTI .lţr....;.:.:::..
Direcţia de Mediu .

POMANIA
9IS-2Ol8 SÄPBÄr)cI'Ą iOPQEUN.&

Nr. 10872116770391 O Z Mfl't 1fl
ĘQ.hUV. LU'

CĂ TRĘ
Primăria Sectoruiui 4

Dkeca Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaĺurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 68752/29.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1677039/02.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10872/05.11.2018, prin care solicitaţi,
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor uscaţi în proporţie de
80-1 00% sau în declin biologic avansat, situaţi în domeniul public, pe raza sectorului 4,
inventariaţi pe teren de către angajaţii din cadrul instituţiei dvs., arbori menţionaţi în tabelul
anexat solicitării, cu fotografiile aferente, vă cQmunicăm

- în conformitate cu prevederile din Legea 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 pe teritoriul
Municipiului Sucureşti (Anexa 1) i HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea
alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament, avizăm executarea Iucrărilor de
defrişare a celor 23 exemplare arbori situaţi în cele 22 Iocaţii menţionate în tabel, ce fac
obiectul prezentei cereri.

Lucrările avizate se vor executa pentru evitarea producerii de evenimente cu urmări
nedorite şi crearea condiţiilor pentru plantarea de material dendrologic tânăr prin grija
administratorului legal aI terénului pe care se află arborii, evacuindu-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
deteriorarea constwcţiilor sau reţelelor aeriene din jur.

Pentru refacerea fondului vegetal in compensarea arborilor uscaţi avizaţi pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul Iegal aI terenului are
obligaţia plantării a 33 exemplare arbori tineri cu balot de pământ, cu O minimum 7cm
şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie (raport de 1 :1 pentru
arborii uscaţi i de 6 :1 pentru cei în declin biologic), în Iocaţiile unde se execută
defrişările (spaţfl verzi aferente blocurilor/iocurie de joacă/alveole parcare/alveole aliniament
stradal), iar daca spaţiul nu permite, în zone deficitare în vegetaţie din sector, în 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 aplica sancţiuni conf.
art, 4 din aceIaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obflgaţfl
- marcarea cu vopsea a arborilor uscaţi, conform specificaţfllor din adresa Direcţiei de

Mediu nr. 6081/28.06.2016;

Bd. Regina EIisabea nr 47, d poşlal O513, sector 5, Bucureş, România

TeI: 021.30555.00
htlpiÁwňv.pmb.ro



informäťěácetăţesiiIor'cu -privire la 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 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 in 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, în funcţie de posibilităţile informatice şi de
decizia instituţiei;

- plantarea de arbori aparţinând speciei care urmează să se defrişeze (excepţie
făcând specia Populus-plop)

- menţinerea alveolelor în parcările auto aferente blocurilor, respectiv a alveolelor din
aliniamentele stradale/locurilor de joacă pentru copii, cu respectarea HCGMB nr. 114/2011
privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament;

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.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - 23 ex. arbori (21 ex. uscaţi 100% + 2ex. în declin biologic avansat)

Director executiv
Simona-Mariana POPA

Întocmit Insp. Tudora BUIM

2. \

fled:T8.ĺ4 ex./14. l 1.2018
prezontul aviz a fost postat pe site-uI PMB
httpl/wwwnmbroRnstitutiifprimaria'directiiidirectia mediu/avize arbori in consultarelavize arbori in consultare,php pe data de
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Referitor Ia adresa dvs., înřegistrată Ia P.M.B cu nr. 1678390/08.11.2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 11033/09.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului proprietate
privată din str Ghindei nr. sector 4, conform Contractului de vânzare cumpărare

O autentificat sub nr. după verificarea efectuată pe teren, în data ďe
16.11.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţhlor 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:

Reducerea cu 1/3 din înălţimea coronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de dezrădăcinare i/sau producere a pagubelor materiale prin afectarea reţelei
aeriene de cabluri, prin desprindere, frángere şi prăbuşire .a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile pe carosabil şi eliminarea etajelor inferioare uscate Ia:

- 1 ex. Abies sp. (brad) O 35ctn, h llm, înclinat Ia. 15° spre carosabil, aI cărui
coronament este traversat de reţëaua electrică stradaIă -

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
? H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţUlor din

• jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.
Precizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzătdr de supravegherea

execuţie Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a pęrso?nelor înzona operaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului i a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar pIicându-se

r sanctiuni conLorm art 6, pct 8 din Anexa nr 1 Ia H C G M B nr 304/2009
• - ?

:p(ezerjtul aviz are termenîie valäbjUtäíe 2 ani-de1adata&niterii.
:. Toaletare—lex.. —

?

a -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr 11033/1 678390/ îîv 2

•il

-..

ŘOMÁNIA
l3I sÄpBÁr-;l i?.?fl(UNÂ .

CĂ TRĘ
Domnul

Sżr.
— E-maiĺ:

sector 4

? fl -

Á

-.

Red: TB/4 ex.ĺ21. 71.2078
prezentul aviz a ot půstat pesite-uI - —

PMRhttp://vrw,,pmb ronstilutii/primari&diřecUVdirectii,mediuiavize_arbori_inconsuItar&avize,aibori_in_consuItare.php ‚ pe data de

84 Regina Etisabeta nr. 47, cod poştat 050013, sector 5, Bucureş, România

Tet: 021.305.55.00
hup://www.pmb.ro

- Întocmit Insp. Tudorn BUIM
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 1
Direcţia de Mediu 1:-

POMANIA
191t201B I

27.DV.1W

CĂ TRĘ -

Primăria Sectorului 4
Direcţia Gospodărke Locaiă

Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
O Domnul str. i nr, sector 4

E-mail:

Referitor ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr
1679178/09.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11054/12.11.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situaţi în faţa imobilului
dânsului din str. Mihafl Petrescu nr. sector 4, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 16.11.2018, a fost inventariat următorul material dendrologic pentru care, în conformitate
cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul
Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.D. nr. 304/2009 privind
Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Arbori în aliniament stradal:

-

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamente!or, în vederea echilibrărfl, a eliminărfl
• riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi

eliminarea ramurilor uscate, fără a se eflmina cele tinere de Ia baza acestora Ia:

O - 1 ex. Salix sp. (salcie) O 45cm, h 13m, înclinat Ia 30' spre carosabil
- 1 ex. Populus alba (piop alb) O 5Ocm, h 13m
Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea eliminării riscului de

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramuriior Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Saiix sp. (saiôie) O 2Ocm, h Sm, înclinat iá 20' sprô carosabil
— Retiucerea cu 1/3 a înăitimH coronamentului, în vederea eliminărn riscuiui de -

desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor ia condiţii meteo nefavorabiişi eliminarea
ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop pyramidal) O 3Ocrn, h Sm
Degajare ‘faţadă imobiĘ' eliminarea ramurilor uscate cu aplicarea- Iucrărilor de

echiiibrare acoronarnentelor, în vederea eHminării risčuiui de producera pagubelor materiak
• prin desprtndere, frângere ş! prăbuşire a ramurilor Ia condiţit meteo nefavorabile la

2 ex. Rhrstyphira(oţetar) O 20im, h 5m -

Lucrănle de ťoaletaíe avizwe, ss vor executa conform arŁ6 pct. 6 din Anxa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a saţUIor verzLde pe ieritoriul
Municipiuiui Bucurgi, în perioada de repaus vegetativ a arborlor (pnmavara-toamna)
pentru a nu fi afectat chilibrűi biologic ai áčestora (cu excepţFa eliminării ramuriior uscate şi

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poşlal 050013, sector 5. BucureşU. România J
TeI:021.305.55.0O V
hltp://www,pmb.m

‘$o,'1

Nr. 110541i6791781



f rânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborii - Prirnăria Sectorului 4,
tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu,bloca căfle de acces1 Iuându
se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor -

aeriene şi a autoturismelor din parcare.
Precizăm că proprietarul sau administratorul legal al terenului este răspunzător de

supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor - şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz
contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 la H.&&M.B. nr.
304/2009. -

Prézentul aviż are tërmen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterU.
Toaletare—6ex. -

JRECTOR EXECUTIV
17,, arlana POPA

..Jt-.I

l -

!ntocmit: InsZorBUILĂ

• - -

• &t:TB/exJ2í:If.2OI8
— prezeiitul av,ŕa tcst pnstat pe site-uPPMB ..

- pe data de

Bď Regna Etisabeta nr. 47. rud pvFaJ O51 3, sedor 5, Bucureşb, Rc,rânia

TeI: 021.305.5500 int. 4015
httpi/www.pmbsn
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Nr. 1105511679029/ 27,1úV. -
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CĂTRE,
Doamna

- Str. 1?

sector4
- E-mafl: —

adresa dvs., înregistrată Ia P.MS cu nr 1679029/09.11.2018 şi Ia
cu nr. 11055/12.112018, prin care solicitaţi emiterea avizului de

intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului proprietate
C-tin Istrati nr. sector 4, conform Cedificatelor de mostenitor nr

0 5; 1416/12.10.1993, după verificarea efectuată pe teren, în data de
16.11.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea
echilibrării, a eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui i/sau producere a pagubelor
materiale prin afectarea reţelei aeriene de cabluri, prin desprinderea frângere şi prăbuşirea
ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile în carosabil, cu degajarea faţadei clădirfl şi
eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Morus sp. (dud) O 5Ocm, h 13m, dezechilibrat spre carosabil, aI cărui
coronament este traversat de reţeaua electrică stradală

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

— Municipiului Bucureşti, îwperioada de rępaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)

Q pentru a nu fi afectat echilibwl biologic aI acestuia (cu excepţia eliminărfl ramurilor uscate şi
‘frânte, Iućrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal
aI terenului pe care se află arborele, evacuându-se masa iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau adeteriorărfl construcţiilor din
jur, a-reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Prëcizăm că proprietarul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilór şia persoanelormn zona operaţiunilor, respectarea
prevederiLor avizului şi. a tehnologiei de execuţiea tăiërilör, îń caz contrar aplicândů-se -

sancţiuni conform art. 6, pct8 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr 304/2009.
Prezentul aviz are termen de valabilitate2 ani de Ia data emitern -

• Toa!etare— 1 ex. -- — -. -

1' L -
JoriahjPOPA

) Întcc4iit
Red: TBMexJ2ĹII2OIA - ‘ł ‚Z --

prezentul avIz a tDst poslat pe sLte-uI -2., .-‚-‚?‘ -‘

• pe data de

Referitor Ia
Direcţia de Mediu
specialitate pentru
privată din Str. Dr.

Bd. Regtna Etisabeta nr 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşd. Romăn,a

Tet: 021.305.55.00
htlp://ww.pmb ro

ĺnsp. Tůdora BUILĂ
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI i.1 f
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Direcţia de Mediu
PQMANŤA
1016 IBsABÄrJn;LqitsppEuwÁ

NrH1176Í1681Q66;1O716ĺ1675629I r,t,

L7.Lu. źOü

-

- ---; - .-.-

CĂTRE,
-- PrimărîaSectorului4

Direcţia Gospodărire Locală -

Serviciui Monitorizare şi Control Spaţii Verzi -

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA, eĹ 1, sector4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 68934/29.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1675629
din 30.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10716/30.10.2018, completată cu
documentaţia depusă i înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1681066/15.11.2018, Ia Direcţia de
Mediu cu nr.11176/16.11.2018, prin care solicitaţi emiterea .unui aviz de
transpIantare/defriare" pentru un număr de 18 exemplare arbori i 4 exemplare arbuti
.aflaţi pe Iatura dinspre os. Olteniţei" ca urmare a .reamenajării zonei str. AIuniuIui x os.
Olteniţei" precum I toaletarea celorlalţi arbori aflaţi în această zonă, adresă Ia care anexaţi
Certificatul de Urbanism nr. 1324/47199 din 04.09.2017, cu planurile anexă vizate spre
neschimbare, Memoriul tehnic aI Iucrării i Autorizaţia de construire nr. 379/47215 din
04.09.2017 pentru ‚ärtera de circulaţie strada Alunisului", vă facem cunoscut că în urma
verificării efectuate pe teren în data de 31.10.2018, în conformitaté cu Legea nr. ?412007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările şi completăriie ulterioare şi H.C.GJvt;. nr. 304/2009 privind Normele de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritotiul Municipiulüi Bucureşti ş acordul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Bucureti nr. 21722/05.11.2018, pe amplasamentul sus menţionat
avizăm:
Defriare cu extragerea rădăcinflor:

Q - 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 30m, h 5m, din care s-a prăbuit o arpantă
? Transp!antare:

9 ex. Platanus acerifofla (pIatan) O 5-15m, h 4,5-7m
- 2 ex. Cupressocyparis IeylandU (chiparos Leyland) O 10-l2cm, h 4 - 4,5m
- 1 ex. Thuja p. (tuia) O lOcm, h 4,Sm
Lucrările avizate se vor executa prin grija proprĺefarului sau administratorului Iegal aľ

terenului pe care se află arborii, cu marcarea corespunzătoare a zonei de execuţie a
Iucrărilor, &vacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căiĺe de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a acbidentelor sau a deteriorărfl construcţülor din jur, a reţelelor

-

- aeriene şi a autoturismelor din parcare, astfel
- :transplantarea së va efectua pentru crearea condiţfllor necesare punerii în aplicare

• a proiectului sus menţionat în perioada de repaus vegetativ a arborilor (propice acestui tip
de Iucrări) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestora pe un areal ce înconjoară
zona Sos. Olteniţei : Parc OreIuI Copiilor si zona cvartalelor de blocuri din vecinătate
situate pe os. Oltenąei cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr 304/2009.

• -

- defrişarea se va efectua, pëntru evitarea producerii de evenimente cu urmări
ňedorite prin frângerea i desprinderea de ramuri/sau de prăbuire a arborelui în întregime;

Gd. Regina Eíisabe!a nr. 47, cod pcştal 05C013, sector 5, Bucureşti, flcmânia
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Precizăm că proprietarul sau administratowl legal al terenului este räspunzător de
supravegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a
transplantărilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în
compensarea arborelui avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
Çorespunzătoare diametrúlui în funcţie de specie, in parc OrăeluI Copfllor, în perioadă
optimă (primăvara anului 2019).

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. cu menţionarea
Iocaţiei/Iocaţiilor unde se vor efectua plantările, a speciilor plantate, respectiv locaţflle cu nr.
de arbori unde se vor efectua transplantările în vederea verificării în teren a plantărilor în
compensare i a arborilor transplantaţi, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din
aceIaşi act normativ.

Precizăm că în cazul în care, în urma verificărilor ulterioare, după minimum 2
perioade de vegetaţie, se constată uscarea materialului dendrologic transplantat sau
proaspăt plantat, aveţi obligaţia înlocuirfl acestuia.

In ceea ce priveste solicitarea de toaletare/aplicare a Iucrărilor de întreţinere Ia
materialul dendrologic situat în locaţia de Ia adresa sus menţionată, vă facem cunoscut că
acestea intră sub incidenţa prevederilor din Anexa nr. 1 şi nr. 2 Ia adresa Direcţiei
de Mediu nr. 9370/24.09.2018, adresă transmisă şi instituţiei dvs, în care se specifică
faptul că în perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.042019, acestea se pot
executa fără solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea
Direcţiei de Mediu.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare — 1 ex.
Transplantare —9 ex. arbori i 3 ex. arbuti

IRECTOR EXECUT1V D
na-Mariana POPA

‘
VINv

Întocmit: Insp. Tůdora BÚILĂ

13. NUV ?Ü18

Red: T8ĺ4 exj23. 112018
prezenlul aviz a fosl postat pe site-uI PMB

pe dala đe
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

—

- -:: --

- I918-2WB aflJJM IMPPEIJNÁ

— - -- - — - -

Nr 1075311675421/ 2
-‚ 4V208

CĂTRE,
Primăria SectoruluîA

Direcţia Gospodărîre Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştünţă:
- Asociaţia de proprietari bioc 13, 14, 15, os. Giurgiuĺui nr. 164, sector 4
-D-na ‚ - sector4

Referitor ia adresa doamnei r înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1675421/30.10.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10753/31.10.2018, prin care solicită
emiterea avizului de specialitate pentru arborii situaţi pe spaţiile verzi aferente blocuriior 13,
14, 15 din os Giurgiului nr. 164, sector 4 după verificarea efectuată pe teren în data de

• 07.11.2018, în conformitate cu Legea nr 24/2007 privind reglëmentärea şi administrarea
spaţfllor verzi din intraviianui Iocalităţilor, cu modificăriie şi completările ulterioare şi
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc 13, scara B — peste alee:

- 1 eX. Populus canadensis (piop canadian) O lOOcm, h 9m, flpsiLde coronament, cu
scorbură Ia h 2,5-3m pe trunchi
SpajiuI verde faţă bloc 15, scara A — peste alee:

- 1 ex. Popuius canadensis (iop canadian) O lOOcm, h 8m, bituipinai cu scorbúră ia

O
. h 5m, Iipsa cilindrului centrai

Spaţiui verde iateral dreapta bloc Şos. Giurgiului nr. 164F - în domeniu public,
respectiv Iateral dreapta bI. 1 din o., Giurgiului nr. 164:

- 1 ex. Populus pyramidalis (plop piramidal) O lOOcm, h lOm, cu scorbură deschisă
Ia h 3,5m petrunchi
Aĺiniament domeniu public construcţie nefinalizată din os Giurgiulw nr 164F

- 1 ex Populus pyramidalis (plop piramidaa O 6Ocm, h 9m, cu scorbură ia h O,6m cu -

cilindrul central putred — pericol de prăbusire —

Spaţwi verde spate bloc 2- arbon în ahniament
- 1 ex Populus canadensis (piop canadian) O lOOcm, h 12řn, cu scorbJră-desctiisă

Ia h 1 ‚5m i Iipsa ciflndrului centrai
- 1 ex. Popuius öänadensis (plop canadian) O l2Ocm, h lOm, cu scorbură desçhisă

Ia h 2,5m i Iipsa cilindruiui centrai
. tb Spet,uI fată bloc 5

-

1 ex Populus canadensis (plop canadian)2 1 lOcm, h lOm, cu inceput de scorbură
pe trunchi i cilindrul centrai putred — pericoi de prăbusire

- 1 ex. Populus canadensis (piop canadian) O 7Ocm, h 12m, înclinat Ia 20 spre alee
cu scorbură pe trunchi

Bd. Regina Elisabela nr. 47, cod poştal O5CO3, sedor5, Bucureşti, Románia
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Lucrările de defrişare avizate, se vor efectua, pentru evitarea producerii de
evenimente cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantărü de material
dendrologic tänăr, prin griia Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a
nu tloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl
construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor de pe carosabil/parcări.

Precizăm că administratorul Iegäl al terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, privind respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8
din Anexa nr. 1 Ia RC.G..M.B. nr30412009.

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor în declin biologic
avansat uscaţ, avîzaţi pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obbgaţia
plantăriia 48 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în domeniu public; pë spaţiile verzi
aferente blocurilor din os. Giurgiului nr. 164, sector 4, în perioada optimă primăvara -

toamna anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. arL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea
verificărfl în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aáelaşi act normativ.

In ceea ce privete Iucrările de intervenţie în coronamentele arborilor (Iucrări de
toaletare)situaţi pe spaţiile verzi aferente blocurilor sus menţionate, Ia verificarea ëfectuată
pe teren în data sus menţionată s-a costatat că acestea se efectuau în baza adresei
Direcţiei de Mediu nr. 9370/24.09.2018, lucrări prevăzute în Anexa 1 Ia această adresă,
care, în perioadele favorabile din intervalul 25.09.2018-30.04.2018, se pot executa fără
solicitarea prealabilă a emiterii unui aviz de specialitate din partea Direcţiei de Mediu;

Pentru consultarea prevederilor adresei sus menţionate set poate
accesa http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_
emise/avizegeneräIe_20 180924. pdf

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Defrişare - Bex. arbori în declin biologic avansat

POPA

Intocmit: Insp. Tudora BUIM

executiv

Ţeze

fled: Td/4 ex./20. 11.2018
prezentul aviz a (ost postat pe site-uI PMO

pI,p pe data de
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Direcţia de Mediu -

ROMANIA
- - - - -. - - ‚gIw2o1BlssWnolMiIĂpen,MÁ

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodăńre Locală
Serviciul Monitorizare şi Controi Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr 12-ŤŚ. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Asociaţia de proprietari M M6, B-dui C-tin Brâncoveanu nr 97, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 68656/29.10.2018, înregistrată Ia. P.M.B cu nr. 1677041/02.11.2018
-— şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10869/05.11.2018, prin care solicitaţi ca urmare a cererii Asociaţiei de

proprietaiybl. M6 din B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 97, sector 4, emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat in spaţiul verde din faţa scărilor 6-7 de Ia adresa sus
menţionată, după verificarea efectuată pe teren, in data de 16.11.2018, 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 scara 7- ĺateral stânga acces;Ia Iimita cu trotuarul:

Reducerea cu 1/2 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărü, a eliminărH riscului de
producere •a accidentelor prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo
nefavorabile peste autoturismele din parcarea auto i eliminarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 40m, h lOm înclinat Ia 25' spre carosabil/parcarea auto - risc
de dezrădăcinare

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 de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, cu marcarea corespunzătoare a zonei de
execuţie a Iucrărilor, evacuându-Śe masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărä construcţhlor din jur, a reţelelor aeriene şi a
autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm- că proprietarul sau 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 conforrn art. 6, pct 8 din Anxa nr t Iä H.CG.M;B. nr. 304/2009.

- Asociaţia de propriétari, are obligaţia, ca după primirea avizului să îl afişeze, in copiä, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor locatarilor.

Prezentul aviz are ter alabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
B c'

- Toaletare—lex. 4°ĺt
(ăJD EXĘCUTIV

Y a'-r iana POPA - . -

- « J .J; Intocmit. ĺnsp. Tudora BUILA
-

4eź'
Red: T8/4 oxI9II2018 prezentul av'z a fost postat pĆ sjte-uI PMB

pe data de

Nr. 10869/1677041!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
-

POMANIA
29,jny 2O1.

CĂTRĘ
Prîmăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Moniżorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dui Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Spre ştiintă:
- D-nul - qect. 4
E-mafl:
- Asociaţia de proprietari bIoc A3, B-duĺ Tineretului nr. 11, sector 4

Referitor Ia adresa domnului ‘ înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1677860/06.11.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10950/07.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore uscat situat Iângă parcarea de reedinţă a dânsului, după
verificarea efectuată pe teren din data de 16.11.2018, 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 spaţhlor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde spate bloc A3 din B-duĺ Tineietului nr. 1 1-la Iimita cu parcarea comună aferentă
i bL 9:

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 3Ocm, h 9m, uscat 100%

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerü de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesäre plantărfl de material dendrologic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuândú-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţfllor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborilor uscaţi, avizaţi pentru defrişare,
conform H.C.GM.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărH unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ O
minimum 7cm şi .înălţime corespunzătoare, diametrului în funcţie de specie, in spaţiul verde aferent
blocului A3, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă — primăvara - toamna anului 2019.

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

Asociaţia de proprietari bl. A3, are obligaţia, ca după primirea avizului să iI afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau intr-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezeritul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterH.
Defrişare - lex. uscat 100%Uco-

4pir'ó cutiv
- (pin*wcMar )-ia POPA

Ţ. tł Intocmit: Insp. Tudora BUIM
Red:TE/4ex119.11.2018 / c
prezentul aviz a tost postat pe site-ul PMB --z"
http:Uw.pmb.roiinstitutii/primah&directii/directia mediu/avize arbori in consultare/avize arbori in consultare.php, pe data de ń'.
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r"i PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
S Direcţia de Mediu

Nr. 10868/1677040!

i71 :č:
ŔOMÂNIA
I'B ?rna SÄPEÁICPrM IMpnwNÄ

O&DEQ2O

CĂ TRĘ

Spre ştUnţă:
flomnul
E-maii;

Primăria Sectorului 4 -

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metaíurgiei nr 12-18. GRĄND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr..68722129.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1677040/02.11.2018
şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10868/05.112018, prin care ne transmiteţi cererea domnului

prin care solicită emiterea avizului de specialitate nentru intervenţia asupraunui arbore situat
in faţa imobilului dânsului din Soldat Mincă Dumitru nr. . ‚ sector 4, după verificarea efectuată pe
teren, În data de 16.11.2018, a fost 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 spaţblor verzi de pe teritoriul Muntcipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Aliniament stra daI str. Soldat Mincă Dumitru nr.

Răzuirea rădăcinilor de suprafaţă în Iimitele tehnice pentru eliminarea denivelărilor în
asfalťtrotuar, reducerea cu 1/3 a volumului cdronamentului, în vederea echilibrării, a eliminării
riscului de desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi elimiflarea
ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestůia Ia:

- 1 ex. Paulownia sp. (arborele prinţesei) O 35cm, h lOm, viabil, bine conformat aI cărui
sistem radicular de suprafaţă a produs denivelări în trotuar

Lucrările de toaletare, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu ti afectat echilibrul.biologic

— aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din ur,
a reţele!or aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

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

Prezentu) aviz are termen de valabi)itate 2 ani de la data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

&

str. ľ. 1,sector 4

5 EXECUTIV
ona-ľzsribna POPA

Red: TB/4 ex122.112018
prezentul aviz a Íast poslat pe sits-uI PMB
httJJvňwą.pmbroIînstiiutiiIpiimań&dkectWdirecW

Întocmit: Insp. Tudora BUJM
SjJ

‘JriconsüItar&avizn.arIx1Jncon&tarephp ‚pe data de
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\Ú/ Direcţia de Mediu
ROMANIA

-

- ‚g1,-2ota ISABÄJOOIM Mpoęups.

Nr 10951116779341
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CĂTRE,
Primăria Sectorului4

Direcţia Gospodărire Locală .

SerÝiciul Monitorizare i Control Spaţii Verzi
B-dul Meta!urgiei nr. 12-18. GRAND ÂRENA, et. 1, sector 4

Spre ştünţă:
Domnul str. L

- nr. bL sa ap. ‚ sect. 4

Referitor ia adresa domnului -
-‚ înregistrată ia P.M.B cu nr.

1677934/06.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10951/07.11.2018, prin care solicită emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologic avansat,
care prezintă pericol de prăbuire peste autoturismui acestuia situat pe Iocui de parcare nr.
din parcarea auto amenajată(vis-a-vis de blocul nr. 62 din str. Lamoteti nr.. 3-5, sect. 4, pe
Iatura cu Grădiniţa ‚Floare albastră', colţ cu str. Cetatea Veche) după verificarea efectuată pe
teren din data de 16.11.2018, 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 spaţfllor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăciniior:
Arbore situat Ia Iimita cu gardul Grădiniţei .Floare Albastră":

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus) O 25cm, h 5m tritulpinal, uscat 85%, răsărit spontan - se
sprijină pe gardul grădiniţei

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerH de evenimente
prin frângerea i prăbuirea peste autoturismele din parcarea auto, prin grija Primăriei
Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri
de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţią plantării unui ex. arbore tânăr cu

— balot de pământ O minimum 7crn şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie,
în spaţiul verde aferent blocului 62, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă primăvara
toamna anului 2019. -

La finalizarea Iucrăŕilor 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.M4B., în vederea verificării
în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art 4 din aceIaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate:2.ani de Ia data emiterü.
Defrişare - lex. arbore uscat 85%

- Direcrywutiv
- Simo,fí-MknBtíW POPA . -

- ĺĺi #‘. . -- - Întocmll:Inśp. Tudora BUILĂ
- I(íĹť - .

prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB
— i L

. .
hlmJJyĄw,.pmb.ŕotinstitutinńmaria'd[recfiijdirectia medide arbo,i ‘ wIţare - pe data de

Bd. Regina Eiisabeia nr. 41, cod poşiai O513, lUKnia - -

. I I



o
o



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI jlť2..::...

Direcţia de Mediu
•ROMANIA
llS-2WEj SÁEATO3OW'n

Nr.11162;9764;811411652761ţ B4.DE2jg

CĂTRE,
PrimărîaSectoru!ui4

:. DirecţiaflospodărÎraLocală
Serviciul Monitorizare i ControlSpaţü Verzi

B-dW Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

(B-duIMărăe$inr. 90)

Spre ştiinţă:
S.C. SPHERA Centru Medical de Diagnostic $ Tratament S.R.L.

• Com Tunari, str, Mihai Eminescu nr. 9, Ilfov
D-nuldr. - i-reprezentant
E-mafl:'

Urmare a adresei Centrului Medical de Diagnostic i Tratament SPHERA, înregistrată
Ia P.M.B cu nr. 1652761/21.08.2018 i Ia Direcţia de Mediu cu nr. 8114/22.08.2018,
completată cu adresele înregistrate Ia PMB- Direcţia de Mediu cu nr. 9764/03.10.20189;
11162/15.11.2018, prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia
asupra arborilor situaţi în curtea centrului sus menţionat din B-dul Mărăsesti nr. 90, sector
4, téren pe care. s-á înscris provizoriu dreptul de proprietate publică (domeniu -public)
asupra imobilului în favoarea Municipiului Bucuresti, precum I dreptul de administrare
provizorie în favoarea Consiliului Local aI sectorului 4, conform Incheierii nr.
18576/15.05.2018 eliberată de Biroúl de Carte Funciară aI Agenţiei de Carte Funciară aI
Agenţiei de Cadastru ş Publicitate Imobiliară Sector 4" (date transmise de către Direcţia
Patrimoniu — ServiciuL Evidenţă Patrimoniu — PMB cu nr. 111162/15.11.2018, după
verifica?ea efectuată pe teren în data de 05.09.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007
privind reglementarea i administrarea spaţUlor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu
modificările i completările ulterioare i H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normeie de
protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, avizăm:
Toaletare:
Curte imobfl B-dul Mărăseti nr. 90:

• Heducerea cu 1-1,Sm din Iungimea ramuriior pendule, cu aplicarea Iucrărilor de
echiiibrare a coronamentelor în vederea eliminării riscului de desprindere, frângere si
prăbusire a ramurilor Ia conditii meteo nefavorabile si eIiminaröáramuriIor uscate, Ia

- 3 ex. Ailanthus śp. (fals oţetař) O 20-3Ocm, h 5-8m
efriare cu extragerea rădăcinilor: ••

C14Me imobfl B-dul Mărăeti nr. 90:
- 1 ex.Ulmus sp. (ulm) O 45cm, h lOm, uscat 100%

• • Lucraríle avizate se vor executa prin grija proprietarului sau administratorului Iegal
aI terepului pe care se află arborfl, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile
de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării constructnlor din

L - juriareţeIeIoraeriene,astfeI: - :-•.
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- 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 spaţhlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureti, în
perioadade repaus vegetativ a arborilor (primăvaraioamna), pentru a nu fi afectat
echilibrul biologica( acestora (cu excepţia eliminării ramuriior uscate i frânte, Iucrare
ce se poate executa în orice perioadă a anului)

- defriarea se va efectua, pentru evitarea producerii da evenimente cu urmări nedorite
crearea condiţiilor necesare plantărfl de material dendrologic tânăr.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat avizat pentru
defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr
cu balot de pământ O minimum 7cm i înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie în perioada optimă ( primăvara anulur 2019) pe terenul din B-dul Mărăeti nr. 90,
sector 4.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterfl ş este valabil
însoţit de avizul Ministerului Culturii (dacă este cazul), având în vedere că imobilul face
parte din zona protejată nr. 25 - Parcelarea Mărăseti.

Menţionăm că pentru defriarea exemplarului nuc situat la aceeai adresă a fost
transmisă adresă către Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureti din os.
Olteniţei nr. 35-37, clădirea ANIF, pader, camera 10, sector 4, telefon 021- 3138023, 021-
3142866.

Pentru efectuarea de tratamente fitosanitare asupra arborilor
Toaletare —3 ex. arbori
Defr4are — 1 ex. arbore uscat 100%

D - TOR EXECUTIV
tmona4ÝariSna POPA

•

Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

fled: TB/4 ex123.l12018
prezentul aviz a fost postat pe site•uI PMB

pe daia de
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Spre ştűnţă: -

-D-nufl ‚ str. sect. 4
- D-nul - - -. — nr. sect. 4
- D-na str ‚ .ir. ‚ sect. 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 68665/29.10.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1677044/02.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 10870/05.11.2018 9082/17.09.2018, prin
care solicitati ca urmare a cererii domnilor nn,

...

i d-na
- - .

. na, emiterea avizului de specialitate pentru un arbore apainând speciei
Morus (dud) O 3Ocm, h 9rn, situat în domeniu public, întrucât afectează styuctura de
rezistenţă a gardului de Ia imobilul nr. 41 din str. Candiano Popescu, sector 4, vă facem
cunoscut următoarele:

1. Ca urmare a analizării documentelor existente Ia dosar:
- adresă primăria sëctorului 4
- cerere petenţi
- Foto poziţionare arbore

2. A verificării înteren în data de 16.11.2018

3. A analiżării documentaţiei în cadrul şedinţei din 21.11.2018 a Comisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007
pnvind reglementarea şi administrarea spaţulor verzi din intravilanul Iocalităţilor,
cu modificările şi completănle ultenoare- şi H C G M B nr 304/2009 privind

- NormeIe de protecţie a spaţfllor verzi depe teritőriuJ Municipiului Bucureşti, se
avizează - -

D3irişare cu extragerea rădăcinilor: - -

:1 ex. Morus sp (dud) O 3Ücm, h 9m, răsărit spontan, inclinat la 25-30'spre
trotuar/carosabil, crescut Iipit de gardul imobilului nr. 41 din str. Candiano Popescu — prin
arnplasament afectează structura de rez[stentă a gardului - risc de dezrădăcinare

Lucrarea de r'efriam cu e'<tragera rădciniIor se va executa, prin grija
adrninistratorutuűpropriearúlui Iegal al tereńuiui pe care se află arborele, evacuîndu-śe
masa Iemnoasă, Iuându-se măsuri de prevenire ă accideńteIďC sau a deleriorării
construcţülar din jur şi a reţe!ëlor aeriene.

flW PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Meiiu -

-t

Nr 10870/1677044! Ćą-DEQ 2Ü1 -:

i —

CATRE, -

Primăria Sectorului 4 -

Direcţia Qospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Veni

B-dulMetalurgieinr. 12-18. GRANDARENA,et. 1, sector4

.1 .•e..

• t

• .
••..•

ŔO MÂNIA
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Menţionăm că administratorullproprietarul terenului este răspunzător de siguranţa
bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării lucrărilor şi de
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişărü, în
caz contrar aplicându-se sancţiuni çonform art.6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform Art 7, pct. 2 din H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriu] Municipiului
.Bucureşti, în compensarea arborelui avizat pentŕu defrişare,, aveţi obligaţia plantărfl 6 ex.
arbori tineri cu balot de pământ O minimurn 7cm şi înălţime corespunzătoare djametrului îťr
funcţie de specie pe un areal din vecinătatea str. Candiano Popescu (zona cvartalelor de
blocuri de pe B-dul Dimitrie Cantemir) în perioada optimă de plantare din primăvara anului
201&

Menţionăm că în spaţiul rămas liber după extragerea rădăcinilor nu se poate planta
un alt arbore, datorită distanţei faţă de gard, acest spaţiu nefiind o alveolă în aflniament
stradal.

La finalizarea lucrări!or de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M..B. nr.
304/2009, administratorul Iegal aI erenului arë obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din
cadrul RM.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
Defrişare: 1 ex. arbore care aduce prejudicü materialeňn pericol de dezrădăcinare

Întocmit Insp. Tudora BUILĂ

DIRECTOR EXECUTJV
PQPA

D

D

Red :78/4 ex.ik&. 11. 2018 - prezentul aviz a Iost postat pé ste-uI PMB
pe data de:
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CĂTRE,
Patriarhia Română- Mitropolia Munteniei şi Dobrogei

Arhiepiscopia Bucure.ştilor
AŞEZAMINTELE BRANCO VENEŞ TI

Biserica DomnUa BăIaa
Str. Sfintîi Anostoli nr. 60, sector 4

—reprezentant

Referitor Ia adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1674150/25.10.2018 şi Ia Direcţia
de Mediu cu nr. 10633/26.10.2018, prin care solicitaţi eŕniterea avizului de specialitate
pentru dezafectarea materialului dendrologic situat pe amplasamentul Iucrării de
Restaurareaţconsolidarea, conservarea .şi punerea în valoare a monumentuĺui istoric
.Aeză mintele Bränco vene tĄ Biserica Domniţa BăIa.şa “, inclusiv construirea unei anexe
P÷ 1, cu funcţiune de spaţii tehnice i grupuri sanitatre ‚ cu organizare de antier, în incinta
imobilului din str. Sfinţii Apostoli nr. 60, incadrat în LMI 2015 ĺa poz. 1996, cod.B-JI-m-A
19682, respectiv constrúirea unui Iumânărar, conform Certificatului de Urbanism nr.
1457/1452316/08.11.2016, Certificatului de Urbanism nr. vă
facem cunoscut următoarele:

1. Ca urmare a analizărU documentelor existente Ia dosar:
DOCUMENTAŢIA DEPUSĂ DE PETENT:
- Cerere
- Sentinţa Civilă nr - - prin care a fost dobândit dreptul de proprietate
asupra clădirii bisericii AezăminteIe Brâncoveneti Domniţa BăIaa i terenulului
din str. Sfinţfl Apostoli nr. 60, sector 4 i Dispoziţia Primarului General nr.

0

- Memoriu tehnic arhitectură;
- Memoriu tehnic amenajare peisagistică;
- Certificat de urbanism nr. pentru Iucrările de
construcţii privind Construirea unei anexe P+1, cu funcţiune de spaţii tehnice i
grupuri sanitare în incinta imobilului din str. Sfinţii Apostoli nr. 60, cu planurile anexă
vizate spre neschimbare;
- Certificat de urbanism nr penttu Iucrările de cónštručţii
privind Restaurarea ‚ conservarea i punerea în valoare a monumentului istoric
AezăminteIe Brâncovenesti, Biserica Domniţa BăIaa", cu planurile anexă viżate
spre neschimbare;

- Clasarea notificărfl nr.
- Autorizaţie de construire nr.97/1 607812/10.04.2018 pentru ;AezăminteIe
Brâncovenesti, Biserica Domniţa Băĺasa", inclusiv construirea unei anexe P+1, cu
funcţiune de spaţii tehnice şÍ grupuri sanitare, cu organizare de antier, în incinta
imot:Mui d: str Srţii Ap:oIi nr. 60
- Autorizaţie de constrLlire nr. -. . )entru construire Iumânărar
în curtea Asezămintelor Brâncovenesti — Biserica Domniţa BăIaa;
- AvizuI Ministerului Culturii i Identităţii Naţionale nr. 1

14e%i iI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 10633/1671150! 1t L Ü1d

i
-POMÂNIA
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- Plan cu marcarea arborilor ce urmează a fi defriaţi;
- PIan de amenajare peisagistică după construire anexa P+1, (grupuri sanitare i
spaţii tehnice)
- PIan de amenajare peisagistică după construire Iumânărar i anexa P÷1, (grupuri
sanitare i spaţii tehnice)
- Foto arbori; ‘ -

2. A verificărü În teren în data de 3110.2018

3. A anaflzării documentaţiei în cadrul şedinţei din 21.11.2018 a Comisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului, 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 verzí de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se
avizează:

Đefrişare cu extragerea rădăcinilor — arbori care intră in perimetwl construibil
pentru cele două clădiri : lumânărar si anexa P+1 (grupuri sanitare şi spaţii tehnice)

- 3 ax. Abies sp. (brad) O 30-35cm, h 9-11 m -

- 4 ex. Aesculus sp. (castan) O 35-45cm, h 9-12m
- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 4Ocm, h 10m

Lucrările de defrişare cu extragerea rădăcinilor se vor executa, prin grija
proprietarului legal al terenului pe care se află arborfl, evacuîndu-se masa lemnoasă,
luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a
reţelelor aeriene.

Menţionăm că proprietarul terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia defrişării, în caz contrar
aplicându-se sancţiuni conform arL6 alin, 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform Art. 7, pct, 1. din H.C.G.M.B.
nr.:304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului
Bucureşti, în compensaręa arborilor avizaţi pentru defrişare, aveţi obligaţia plantării 48ex.
arbori tinëri cu balot dë părhânt O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie după cum urmează 2Oex. în curtea aezământului Biserica Domniţa
Bălaa de la adresa sus menţionată, conform Planului de amenajare peisagistică, respectiv
28 ex. în Aleea Dealul Mitropoliei, în parcul .Grădina Maicii Domnului" în perioada optimă
de plantare din primăvara-toamna-anului 2019, confórm Angajamentului de plantare. nr.
10633/1674150/27.11.2018.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. ait9 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
verificărH în teren a plantărilor în compensare. ln caz contrar se vor aplica sancţiuni conf.
art.4 din aceIaşi act normativ.

Având în vedere că Biserica Domnita Bălasa, ‘este încadrat în LMI 2015 Ia poz 1996, -

- cod.B-II-m-A-19682, respectiv în Zona protejată nr. 90 — ţesut istoric ciifuz, Zona Bucur,
prezentul aviz este valabil însoţit de punctul de vedere al Ministerului Culturii referitor la
prevederile Legii nr. 422/2011 privind protejarea monumentelor istorice.

r Prezentul aviz are termen de valabiliťate 2 ani de la data emiterH
Pefrişare 8 ex. arbori care intră în perimetrul construibfl

‚S'á?&EXECUTJV
-‚

ĺĺSinz-Mkqna POPA

1. Întocrrit Insp. TudorUIM
fled :T8 /4 ex./07. 12.2018- prezhksviz a tost postat pe site-uI PMB

ye datae:

4-tn4
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
POMANIA

- - - - lgl€-2m! ±tiŹ ikz2rj,

- 110EQ2018 -

CA*RE,
Domnul tru

Str sector4
- E-mafl:dh n

* .şř 1-

ReferitoHlaůdresa dvs., înregisfra4tă IaP.M.B cunr. lëâ 4/30,,e2018 şi Ia
Direcţia de Mediu cu nr. 10754/31.10.2018, prin dare solicitäţi emiterea avizului de

• specialitate pentru un arbore aparţjnând speciei Quercus (śtejär) O 25cm, h 9m,
situat în curtea imobilului proprietate privată din sťr. Titus nr. sector 4, conform
Contractului dé vânzare cumpărare nr. 6 întrucât afectează structura
de rezistenţă a gardului dintre imobilele nr, i vă facem cunoscut următoarele

1. Ca urrnare a analizării documentelor existente Iä dosar:
- cererÓ
- Contract de vânzare cumpărare nr.
- Contract de vanzare cumpărare autëntificat sub nr.
- Foto poziţionarě arbore

2. Averificărüîn teren în data de 07.112018

3. A analizării documentaţiei în cadrul şedinţei din 21 .11.2018 a Comisiei de
Ecologie şi Protecţia Mediului, în conforŕnitate cu prevederile Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din
intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi

• H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, se avizează

Defrişare cu extragerea rădăcinilor: -

lex. Quercu(stejar) O BOcrn, h 15m, situat în cuąeaimobilului nr: din
str. itus crescut Iipit de gardul dinspre nr. •(cownamentul este dezvoltat peste
doLiăprorietăţi vecine).

Lucrarea de defrişare cu extragerea. rădăcinilor se va executa, prin grija
propriatarLilui Iegal al terenului pe care se află arborele, evacuîndu-se masa
Iemnoesă, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărn
construcţiilor din jur şi a reţeleloraeriene.

Menţionăm că proprietaru! terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor
i a p::soan:ar în :ona cperaţni!or, supravDgherea execitării kcrărilcr şi de
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de specialitate privind execuţia

• •

defriării, în caz contrar aplicându-se sancţiuni confórm art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. *

nr. 30412009. :•

Nr. 1075411675564/

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod pajta] 050013, sector 5, Bucureş5, Romănia Iţ,al ii



Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform Art 7, pct. 2 din
H.C;G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în compensarea arborelui avizat pentru defrişare, aveţi
obligaţia plantării 6 ex. ärbori tineri cu balot de pământ O mĹnimum 7cm şi înălţime
corespunzătoare diametrului în funcţie de specie pe terenul proprietate din str.

- ir. secto( conform Contractului de vânzare autentificat sub
- nr . -(având în vedere că pę proprietateą din str. Titus nr. sector

4, nu există spaţiu de pIantär) în perioada optimă de plantare din primăvata
toamna anului 2019, conform Anajame)ituIui de plantare nr. 10754 din
1675564/27.11.2018. -

— La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin5 din Ânexa 1 la H.C.GM.B
nr1 30412009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul F.M.B. 1n
vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, In caz contrarse 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 care aduce prejudicU materiaĺe

DIRECTOR EXECUTIV
SimgWÍfĂríana POPA

í..-Ji.ľ s!

• Întocmit: Insp. Tudora BUIM

- -

fled :TB /4 ex./Q7. 122078 - prezentul aviz afost postat pe site-uI PMB c-ţ.i Z'Ľ
pe data de:

Bd. Regina Elisabeta nr 47. ccd pcştal 05W1 3, sector 5, Bucureşti, România
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flfl PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
i ai

DirecţiadeMediu

Nr. 11260/1681759/ -11 BEĽ 1ü1

-
Primăria Sectoruiui 4

Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzt

B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, et. 1$ sector 4

Spre ştünţă:
&

- Administraţia Fondului Imobiliar, Oficiul de Administrare nr. 4, B-dul Heginp Eíisabeta nr. 16,
sector4 -.. -

-

- Grădinita nr. 30, B-dul Dimitrie Cantemir nr 16A, sęctor 4 -

Referitor la adreśa transmisă de către AdńiŕiiiWaţia Fondului lmobíliar cu nr. 69322/15.11.2018,
înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1681759/19.11.2018 i Ia Direcţia.de Mediu cu nr. 11260/20.11.2018,
prin care solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în

Q curtea Grădiniţei nr. 30 din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 16A, sector 4, întrucât prezintă pericol pentru
imobilul din str. Poterasi nr. 3, aflat în administrarea AFI, după verificarea efectuată pe teren, în data
de 04.12.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţHlor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Nbŕmele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiülui Bucureşti, avizăm:
Toaletare:
Curte Grădinita nr. 30:

Degajare faţadă/acoperis clădire din str. Poterai nr. 3, reducerea cu 1/2 din volumul
coronamentului, în vederea echilibrărH, a eliminărü riscului de producer a pagubelor material prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo nefavorabile şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) O 4Ocm, h 13m, înclinat Ia 2530@

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.
nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului legal aI terenului pe care se află
arborele - Primăria Sectorului 4, tel.021/335.92.30, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca
căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a detériorării construcţülö(din jur

a reţelelor aeriene.
Precizăm că proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de

sup?avegherea execuţiei Iucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoaeIor în zona operaţiunilor,
respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, in caz contrar aplicându-se
sancţiuni conform art. 6, pçt 6 din Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009

Preżentul aviz are termen de välabilitate 2 ani de Ia data emiterii.
Toaletare — 1 ex.

-

- DIR€K?OR XESNJTIV
Sia-M%úh PbPA

Întocmit: ĺnsp. Tudora BUIM
Red: T8/4ex,/07.12.2018 — k%? —b
prezentul aviz a fost postat pe site-uI PMB -“-k. ĺvŰ r-ţ_

hfIp:UwwwombroľinstitutWnńmańaIdirectiiIdira mediuţavize a±oń In consuttarWavize arboń in consultare.php pe data de ‘oy.ă z(ŕ2

ůl I
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

11:

ŔOMÂNIA
I 1S 2019 SkiTCQ Ă.!tami

Nr. 11299/1682172/ 17.ÜEĽ 2019

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
ServiciuI Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metslurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă:
Domnul, . eI, tr. nr. ‚ bL sc. ‚ ap. - —‚ sector 4,

E-mafl: - I . -;
C . -- Asociaţia de proprietari bloc 10, str. ĺzvorůl MureuIui nr 10, bI. 10, sect. 4

— —

Aeferitor Ia adresa domnului . .‚ înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1682172/20.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11299/21.11.2018, prin care
solicită emiterea avizůlui de specialitate pentru interven.ţia asupra unui arbore aflat
într-o alveolă din parcarea amenajată în faţa blocului 10 din Str. Izvorul MureuIui nr.
10, sector 4, întrucât prezintă pericol de dezrădăcinare şi prăbuire datorită înclinării
accentuate, după verificarea efectuată pe teren în data de 04.12.2018, în
conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, HCGMB nr.
114/2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelár stradale din cadrul plantaţiilor
de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor si obligativitatea menţinerii alveolei:

- 1 ex. Acer negundo (arţar) O 45cm, h cca 7m, situat în alveolă parcare,
înclinat la 35° spre parcarea auto — risc de dezrădăcinare în par[ea opusă înclinării,
în special în timpul fenomenelor meteorologice nefavorabile

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de
evënimente cu urmări nedorite- şi. crearea condiţiilőr necesare plantării de material
dendrologictânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuândú-se masa Iemnoasă
pentru a nu bloca căile de acäes, luându-së. măsUri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a autovehiculelor din
parcarea auto.

Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, privind: respectarea prevederilor avizului,
siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se
:ancţi!ni con:rm ar.6, pĆ S din A.nexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui în
declin biologic, avizat pentru defriare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi
obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime

Rs1 Ppnn FIiçabptn nr 47 rnd nnl! fl5(N1S sn1nr5. Riiriirpsti. Rnmnia It% I



corespunzătoare diametrului în tuncţie de specie după cum urmează :1 ex. în

alveola rămasă liberă după extragerea rădăcinilor i 5ex. în spaţlul verde aferent

blocului 10, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă primăvara - toamna

anului 2019.
La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.S.

nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia dë Mediu din cadrul P.M.B., în
vederea veriticării în teren, In caz contrar se vor aplica sa cţiuni conf. art. 4 din

aceIaşi act normativ.

Domnul Baciu Gabriel aröobligaţia, ca după primirea aulzului să îl afişeze, în
•copie, Ia avizierűl bloculüi saú într-ijn loc vizibil, pentru înştiinţareä tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termeń de valabilitate 2 ani de la data emiterii.
Defrişare

- 1 ex. arbore în përicol de prăbusire

Diréctor-exeqytjv - - -

Simona-ľăérîana A%şĄ
Întocmit: Insp. Tudora BUILĂ

-

o

fled: TB/4 ex./07.12.2018
prazentul aviz a lcst pcstat pe steuI PMB -

http:'hwntcmbroRnsHiutŕi!nrtmariaidirecti/direotia mediuiavize a,bo,i ifl consullare/avizo arbI in consuflare.&D pe đala de

_____________________________

IZĐEQ2Đ%
— - -
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ROMÂN IA

-
- L.aSsoQa. EUtti

CĂTRE, -

- D-nul, - Director Administrativ
SC Pharma V,sion PIus SRL

B-dul Metalurgiei nr. 130E -

E-maü.

Referitor Ia adresa dvs. înregistrată Ia P.M.B cď nr. 1682905/21.11.2018 i la Direcţia
de Mediu cu nr 11316/2211 2018, prin care solicitati emiterea avizului de specialitate
pentru intervenţia aśurä a doi arbori situaţi pe proprietatea SC Pharma Vision Plus SRL din

— B-dul Metalurgieiei nr. 130E, sector 4, dar pentru care aţi omis să faceţi dovada calităţii de

Ó proprietar, după verificarea efectuată pe teren, in data de 04.12.2018, în conformitate cu
Legea nr. 24/2007 privind reglenîentarea 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:
Arbori sîtuaţi în faţa instituţiei pe Iatura cu B-dul Metalurgiei:

Reducerea cu 1/3 din volumul coronamentelor, în vedereaelimińărfl riscului de
producere a pagubelor materiale prin desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile cu aplicarea Iucrărilor de echilibrare şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 2 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 45-50dm, h 15-17m
Lucrările detoaletare 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 sjaţiilor verzi ae pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborilor (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic al acestora (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, lucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului legal al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa. Iemnoasă
pentw a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a
deteriorării constrúcţiilor din jur i a reţelelor aeriene.

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

Prezentul aviz are termen devalabilitate 2 ani de Ia datä emiterfl.
ToaIetare —2 ex.

DIREC7UTIV
- ‚ Simoűž-Manana°äj3PA

(Ĺ DtRECÎP' \\

-

* Intocmit:
Red: TB/4 exIO7. 122Ĺ318
prezentul aviz a Iast pnstal pe ste-uI PMB
htŤp:/Iw.pmb.mľinstiţutiVprimariaJdirectii/directa mediu!auize a,boń n consuttarelavizo artoń n consult&ephp pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11316/1682905! 17. DEQ 2Ub

Insp. Tudora BUILĂ

___L2_flr ?9M1

IůriISd. Rejiina Elisabeia nr. 47, ced pcştal 050013, sectür 5, Bucureşti, Romănia
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

-.
- Iei,ra -

Nr. 1140811683460! 17. DEQ 2018

ćĂtRE,
Administraţia Cimitkelor şi Crematorfllor Uman!

-
Intr. Serelor nr. 1, sectőr 4

-

Spre tí/ňţă: ‘ -

- Ciřnflirul BeIIu - Şerban Vodă, Ca!ea Serban Vodă nit249, sector4
-Đ-nul • str. nr. ( bi. sc ap. sector

Referitor Ia adresa domnului — înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1683460/2?.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11408/26.11.2018, prin care soiicită
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asubřa unui arbore situat în Cimitirui
BeIIu- erban Vodă, în imediata vecinătate a Iocuiui de veci nr. din Fig. ;‚ aflat în
concesiunea dânsului conform Contractului de concesiune nr. - ‚ după

- verificarea efectuată pe teren, în data de 04.12.2018, avizăm:
Defrişare cu extraerea rădăcinilor:

- 1 ex.Tilia sp. (tei) O 6Ocm, h 13m, situat Iaterai dreapta Ioc de veci — prezintă
scorbură deschisă ia baza trunchiuiui pe o înălţime de 0,6m unde se observă Iipsa
ciflndrului central — percicolde prăbuire peste monumentele funerare din jur

Lucrarea de defrişare cu scoaterea rădăciniior, se va efectua prin grija
administratorului iegal aI terenuiui pe care se afiä arboreie (A.C.C.U), conform H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului

Bucureşti, evacuîndu-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiiior funerare din jur.
Pentru repararea prejudiciuiui adus mediului, în compensarea arborelui avizat pentru

defrişare conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obiigaţia piantării a Sex. arbori tineri

cu balot đe pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în
funcţie de specie, în Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă sau în aite unităţi aflate în administrarea
ACCU, în perioada optimă (primăvara - toamna anului 2019).

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1- Ia H.C.G.M.B. nr.
301f120ö9, aveţi obflgaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea
verificărfl în tereń 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 dată ďmiterii şi este valabii -însoţit

de avizul Ministerului Cuiturü având in edere că Cimitirul BeHu —Şerban Vodă se aűă pe
Iista Monumentelor Istorice. . - -

Defrişare: 1 ex. aflat în perimetrul Iocului de veci

DIRECTOR EXEÇLmV -

Simoná-Mari POPA'-0 -

fled: TW4 ex.-l 1.122018 prezentul iz a fDst postat pe

!ntocmit: ĺnd ra 8UIM

pe đaada

kp0J (‘ 4 r
IJP'
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMAN IA

- t1s-a1& hmnnc tpsg

Nr. 11409/1683437/ 17. DEC 201b -

CĂTRE,
Primăria Sectorului 4

Dkecţía Gospodărke Locală c

Serviciul Monítorizare şi Control Spaţii Verzi -.

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Spre ştiinţă Asocîaţia de proprietari bloc D1O, Aieea Somesu! Ca!d nr. 2, sector 4 -

E-mai!:

- -
Referitor Ia adresa dvs. nr. 69081/19.11.2018, ;înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1683437/23.11.20t8 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr 11409/26.111.2018, prin care solicitaţi emiterea
t' avižülöľdespecialitate pentru inteenţia äsupřă unui arbore (cire O 4Ocm, h 12m) aflatîn spaţiul.

1 7irde din faţa sc. 3, a blocului D10 din Aleea Somesul CaId nr. 2, sector 4, după verificarea
efectuată pe teren în data de 04.12.2018, în contormitate cu Legea nr. 24/2007 privind

• reglementarea şi administrarea spaţiilor verżi 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
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:
Spaţiul verde faţă bloc scara 3 - Iateral stânga acces:

- ¶ ex. Prunus avium (cires) O 45cm, h ¶Om, inclinat Ia 15' spre alee —prezină scorbură Ia
baza trunchiului cu Iipsa parţială a ciltndrului central — pericol de prăbuire

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu
urmări nedorita-şi crearea condiţHlor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin gra
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus medtului în compensarea arborelui în declin biologic,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.MB. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în
spaţiul verde afereńt blocului Di 0, de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă primăvara -

toamna anului 2019. J
La finalizarea Iucrărilor de plantareconf. ad.9 alin.5 din Anexa ¶ 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, In caz

contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIaşi act normativ. -

k -‘ Asociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îl afişeze, în copie, Ia
avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţarea tuturor Iocatarilor.

•
- Prezentul avjz aŕe termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii.

Defrişare - Iex. arbore în declin biologic avansat

-

•:-;z ctore. tiv -

• • .. S bş1pĘip]4 OPA
• DE MEľL1 Întocmit: Insp. Tudoa BUILĂ

Red: T8/4ex10112.2018 0. •. -

• prezsntul aviz a fosl pot pe sile-uI PMB * - - — --
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .!1..r.ť.::.:.-;
Direcţia dę Mediu

ROMANIA
3esa

Nr. 11410/1683439/ 77. DEQ 201b

- ĆÄTŔÉ,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii

B-duĺ Metalurgiei nr. 12-18. GRAND-ARENA, et.

Spre ştünţă: -

- Direcţia de Administrare a UńUăţÎlor de In văţămâni . -

B-dui MetaIuŕ'iei nr. 12-18. GRAND ARENĄ eL 1, sector 4
- coaIa Gimnazială Ionel Teodoreanu, Str Cotiĺa nr. 2, sector 4
- Direcţia Generală de PoIiţie Locală — Direcţia de Controĺ General— Sewiciul Protecţia Mediului,
Aieea Ciceu nr 12, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 65730/15.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
1683439/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11410126.11.2018, prin care soflcitaţi emiterea
avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 100% (1 ex. plop O 4Ocm, h
5m), situat în curtea Scolii Gimnaziale Ionel Teodoreanu din str. Costila nr. 2, sector 4, după
verificarea efectuaă pe teren în data de 04.12.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravi!anul iqcaităţilor, cw modificările şi
completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie BspaţHlor verzi de
pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor:

- 1 ex. Populus sp. (plop) O 4Ocm, h 5m, lipsit de coronament, uscat 100%
Lucrarea de defrişare avizată, se va etectua, pentru evitarea producerii de evenimente cu

urmări nedorite şi crëarea condiţHlor necesare plantărfl de material dendrologic tâhűr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, 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 aI terenului estę răspunzător de supravegherea execuţiei
Iucrărilor, privind: respectarea prevederilor avízului, siguranţa bunurilor şi a persoaríelor în zona
opeřaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nt. 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru refacerea fondului vegetaI în compensarea arborelui uscat1 avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia.plantării unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, în spaţiul verde.
aferent unitătH de învăţământ de Ia adresa sus menţionată in perioada optimă —‘primăvara - toamna
anului 2019.

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

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterü.
Defrişare - 1 ex. arbore uscat 1 00%

- Dire execur
Sirnz.

D MĘfl)r1
. ‚.5(j4 #

fled:TB/4ex./1O.12.2018 * U
prezentul aviz a tost pcstat pe site-uI PMB

-
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Verzi
1, sctor4

Întocmit Insp. Tudora BUÍM

i r ‘

_____

Iłn I t IBd. Reoina Elisabeta nr 47. cod oostal O513. sector 5. Ducuresü. Rońănia



o
o



fl:,; PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTIţSY,I
żkJX r

/ Direcţia de Mediu ‘_

-

. POMANIA
l92fl1

Nr. 11412/1663442! 17, ĎEC. 20iB
CĂTRE,

- Primă răa Sectorului 4
- Direcţia Gospodărke Locală.

- Sewiciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi
8-dul Meta!urgiei nr 12-18. GRANUARENA, et. 1, sector 4

Spre ştüntă:
D-nulj x - 1:. -.

Referitor Ia adresa dvs. nr 63160/15.11.2018, înregistrată Ia P.M.B dü nr.
1683442/23.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11412/26.11.2018, prin care sblicitaţi ca urmare a
sesizării d-Iui emiterea avizului de Ep9cialitate pentru intervďnţia asüpra unui arbore
(tei), aflat în alveola stradală din dreptul imobilului nr. 108 din str AIuniuIui, sector 4, după
verificarea efectuată pe teren în data de 04.12.2018, in conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi
completările ulterioare, HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea şi intreţinerea alveolelor stradale
din cadrul plantaţülor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a
spaţűlor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinilor i obligativitatea menţinerii alveolei:
Aliniament stradal str. Alunisului nr. 108:

- 1 ex. Tilia sp. (tei) O 5Ocm, h 1Dm— prezintă scorbură Iabaza trunchiului cu Iipsa cilindrului
central — pericol de prăbuire

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitaĘea producerii de evenimente cu
urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de mateFial dendro[ogic tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se
măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene sau a
autovehiculelor de pe carosabil.

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

Pentru repararea prejudiciului adus mediului în compensarea arborelui in declin biologic,
avizat pentru defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării a 6 ex. arbori tineri
cu balot de pământ O minimum 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie
după cuŕh urmează :1 ex. in alveola din aliniament rămasă Iiheră după extragerea rădăcinilor i 5
ex, in zone deficitäre în vegetaţie de pe raza sectorului 4, în perioada optimă primăvara - toamna
anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009,
aveţi obligaţia de a anunţa DirecUa de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării in teren, 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 emiterH.
Defrişare - lex. arbore în dec(in biologic avansat

..:ç,rjÎor exectPjv
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y:;fl PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI J
ţ7JJLJ Direcţia de Mediu

ROMANIA
- -. ll &d- źtaj,i

Nr. 11413/1683443/ 1 7.&c. 20}b - -

CĂTRĘ.
-

- Primăria Sectorului 4

- « Direcţia Gospodărire Locală
-

Serviciul Monitorizaré şi-Contro! Spaţii Verzi
B-dulMetalurgieiqr. 12-18. GRANDARENA, et. 1, sectoŕ4

Spre ştÎinţă :Asocîaţia de proprîetari blocD14, Str. Izvorui Trotusulufnr. 3, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 65641/15.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr
1683443/23:11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11413/2611.2018, prin care.solicitaţi
emitereä avizului de speciaiitate pentru intervenţia asupraunui érborń (ţ,Iop O 6Ocřn, h 12m)

— aflat în spaţiul verde din spatele sc. 4 a blocului D14 din str. Izvorul Trotusului nr. 3, sector 4,

O după verificarea etectuată pe teren in data de 04.12.2018, în conformitate cu Legea nr 24/2007
privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările
şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinüor:
Spaţiul verde spate bIoc scara 4: -

- 1 ex. Populus canadensis (plop canadian) O 6Ocm, h 12m — prezintă scorbură Ia
inserţia arpanteIor — pericol de prăbuire

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerfl de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur, a reţelelor

• aeriënë šau a autovehiculelor de pe carosabil.
Precizăm că administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de supravegherea

execuţiei Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a
persoanelor în zona operaţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din
Anexa nr. 1 Ia H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

O Pentru repararea prejudiciului adus mediului in compensarea arborelui în declin biologic,
avizat pentru detrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantărfl a 6 ex. arbori
tineri cu balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de
specie, în spaţiül verde aferent blocului D14, de Ia adresa sűš menţionată în perioada optimă
primăvara - toamna anului 2019.

La tinalizarea Iucrărilor de plantare conf. ařL9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. pr.
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu jiin câdrul P.ľÝĹB., în vederea verificării
în teren, In caz contrar se vor aplica sancţiuni conf, art 4 din aceIaşi act normativ.

• sociaţia de proprietari are obligaţia, ca după primirea avizului să îI afişeze, in copie, Ia
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru inştiinţarea tuturor Iocatarilor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterű.
Defrişare - 1 ex. arbore in declin biologic avansat

- Dir4?or arY ţiv -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

—1 •S•. .“ -.

.
!— .:

ŔOMÂN IA
5 = 3 S4STOCM EUNÄ

Nr. 11438ĺ1684201l i 7. DEĽ 2010

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA FONDULUI IMOBIUAR

Serviciul Tehnic
B-dul Regina Elisabeta nr. 16. sector 3

(Str. Dr. C-tín Istrati nr. 30, sector 4)

- Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1684201/26.112016 şi Ia Direcţia de
Mediu cu nr.- 11438/27.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizijlui de -specialitate pentru
intervenţia asupra unui arbore situat în curtea imobilului proprietate de stat din Str. .Dr. C-tin-Istrati
nr 30, sector 4, după verificarea efectuată pe teren, În data de 04.12.2018, în conformitâte ću
Legea nr. 24/2007 privind reglernentarea şi administrarea spaţülor verzi din intravilanul Iďcalităţilor,

C) cu modificările şi completările ulterioare şi Ń.C.G.M.B. nr. 304/2009 pŕivind Normele de protecţie a
spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare:

Reducerea cu 2/3 a volumului coronamentului de mari dimensiuni, în vederea echilibrării, a
eliminării riscului de dezrădăcinare aI arborelui si/sau producere a pagubelor materiale prin
afectarea reţelei aeriene de cabluri, prin desprinderea Ťrângere şi prăbuşirea ramurilor Ia condiţii
meteo nefavorabile În carosabil, cu degajarea fatadei/acoperisului clădirii şi eliminarea ramurilor
uscate Ia:

- 1 ex. Ailanthus sp. (fals oţetar) O 3Ocm, h Om, crescut în imediata vecinătate a clădirii —

coronamentul afectează faţada i acoperisul acesteia
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echflibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iucrare ce še poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului Iegal aI terenului pe care se află arborele, evacuârídu-se
masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau
a deteriorărh construcţiilor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor de pe carosabil.

Precizăm că proprietarul 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. -

In scopul reanalizării solicitării dvs. şi emiterii unui aviz dedefrisare pentru arborele sus
menţionat, este necesar să prezentaţi Ia Direcţia de .Mediu o expertiză M.D.R.A.R( Ministerul
DezvoltărH Regionale şi Administraţiei Publice) din care să rezulte in ce mod arborele afectează
structura de rezistenţă a imobilului după cum ne sesizaţi în ádresă. Lista experiior tehnici atestaţi -

Bucureştŕ se poate găsi pe site-ul M.D.R.A.P. (www.mdrap.ro/atestari-tehnico-profesionale/experţi
tehnici)

!ntocmit: InsşoraBUILĂ

consultarWavize_arboh_i9.consultarephp . pe data de

1 l BEC. 2O8

#cHl

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

DIREC
Simon

fled: TB/4 ex/( 1.12.2018

Bd. Reoina Elisabeta nr. 47. cod oosta! 05W1 3. sector 5. Bucuresti. flomânia
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ŔOMÂN IA
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CĂ TRE
-- I

Calea erban Vodă nr, sector 4

— Referitor la adresa dvs., înregistrată Ia P.M.B cu nr. 1684958/28.11.2018 şi iä
Direcţîa de Mediu cu nr. 11502/29.11.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de
specialitate pentru intervenţia asupra unor abori situaţi în cůrtea imobilu]ui proprietate diň
Calea erban Vodă nr.

‚
sector 4, conform ContrctuIui de śchimb autentificat sub nr.

după verificařeä efectuată pe terën, în data de 04.12.2018, în
conformitate cu-Legewnr. 24/2007 privind reglementarea.şi administrarea spaţiilor verżi din
intravilanul Iocalităţilor, cu rtiodificările şi completările ulteŕioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi dę pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm:
Toaletare
Curte imobil Calea Serban Vodă nr.

Reducerea cu 1-1 ‚5m din Iungimea ramurilor orientate spre faţad&acoperiuI
imobilului nr. 77 cu aplicarea lucrăräor .de echilibrare în vederea eliminării riscului de
producere a pagubelor materiale prin desprinderea, frângere şi prăbuşirea ramurilor Ia
condiţii meteo nefavorabile, cu degajarea faţadei/acoperiuIui clădirii şi eliminarea ramurilor
uscate Ia

- 4 ex. Albizia julibissin (arbore de mătase) O 25-35cm, h 8-11 m coronamentele
afectează faţada i acoperiul imobilului - -

- 1 ex. Atërsp. (arţar) O SOcm, h lOm ..

Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia
H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna)
pentru a nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi
frânte, Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului legal
al terenului pe care se află arborii, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de
acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţiilor din jur
ia reţelelor aęriene. -

Precizăňi că proprietarul Iegal -aI terenului este răspunzător de supravegherea
execuţiei Iucrărilor, siguráhţa bunurilor şi a persoanelor în zona öperaţiunilor, respectarea
prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se
sancţiuni cçnform 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—Sex.

Întocmit Insp. Tudoxa BUILĂ
fled: T014 ex./ll12.2018
prezentul aviz a Inst postat pe site-uI
PMBhllpJIw.pmb.roIinsUtuiiYpdmad&directk/dir--- pedata de z DEĽ ZW
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
ROMANIA

-

1gi 2a;$s1tI, ‘?3'

ć'wcĂTRĘ
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărire Locală
ServiciuI Monitorizare şi Cöntrol Spajii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, secíor 4

Spre ştiinţă:
-

• - - - Domnui os. C nr: bl. Ę sc. ap, sector 4
• •

- Asociaţia de Proprietari bloc 26, Str. Antdn BacaIbaa nr. 1; sector 4

r Referitor Ia adresa domnului înregistrată Ia P.M.B cu nr 1685021/28.11.2018 şi
Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11503/29.112018, prin care solicită emitere'ă avizului de specialitate
pentru intervenţia asupra unui arbore situat in spaţiul verde' aterent blocului 26 din str. Anton
BacaIbaa nr. 1, sector 4, intrucât prezintă pericol pentru autoturismele din parcarea auto, după
verificarea efectuată pe teren, în data de 04.12.2018, 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:
Toaletare:
Spaýiul verde Iateral stânga bloc 26, str..Anton Bacalbasa nr. 1:

Reducerea cu 1/4 a voumului coronamentului, în vederea echflibrării,-a eliminării riscu)ui de
desprindere, frángere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii m,eteo- nefavorabiIepeę autoturismele din
parcarea auto şi eliminarea ramurilor uscate, fără a se elimina cele tinere de Ia baza acestuia Ia :-

- 1 ex; Juglans sp. (nuc) O 35cm, h 12m, înclinat la 15-20' spre parcarea auto
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa conform art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în
perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a nu fi afectat echilibrul biologic
aI acestuia (cu excepţia eliminării ramurilor uscate şi frânte, Iurare ce se poate executa în orice
perioadă a anului), prin grija proprietarului sau administratorului Iegal al terenului pe care se află
arborele, evacuându-se masa lemnoasă pentru € nu bloca căile de acces1 luându-se măsuri de
prevenire a accidentelor sau a deteriorărfl construcţHlor din jur, a reţelelor aeriene şi a autoturismelor
din parcarea auto. • •

- -

Precizăm că- proprietarul sau administratorul Iegal aI terenului este răspunzător de
supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor in ona operaunilor,
respectarea prevederilor avizului i atehnologiei 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 bI, 26 are obligaţia, ca imediat după primirea avizului să îI afişeze, în
copie, Ia avizierul blocului sau într-un Ioc vizibil, pentru înştiinţaraa tuturor Iocatarilor.

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

DIRECTO$sWÉJTIV
Simonaą%Vriana Pt'A -
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- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
7

ROMANIAI.

Nr.11411u16834411
21BEQ21JJL

- CATRĘ
Primăria Sectorului 4

- Direcţia Gospodărire Locală -

Serviciul Momtonzare şi Gontrol Spaţii Verzi - —

B-du! Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4 -

Spre ştüntă:
Dnüfl r b/. ‚ sa ;‚ ap. ‚ sector4
Asociaţia de proprietari bloc B16, S-dul C-tin Brâncoveanu nr 13, sector 4

Referitor la adresa dvs. nr. 66957/15.11.2018, înregistrată Ia P.M.B cu nr.
2: 1683441/23.11.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11411/26.11.2018, prin care soliditaţi ca ürmare a

cererii d-Iui emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra a 2 ex. arbori

O aparţinând speciei Salix (salcie) O 25-SOcm, h 3-6m, situate În spaţiul verde din faţa sc. 1 a-bl. 816
din B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 13, sector 4, după verificarea efectuată pe teren în data de
13.12.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007.privind reglementarea şi administrarea spaţiilor
verzi din intravilanul Iocalităţflor, cu modificările şi completările ulterioare şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009
privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragerea rădăcinhlor: - -

Spaţiul verde faţă bloc scara 1-lateral stânga acces: - -

- 1 ex. Salix sp. (salcie) O 3Ocm, h 1m - ciot uscat 100% -

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente cď
urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologíc tânăr, prin grija
Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acďé& Iuându-se

-muri de prevenire a accidentelor.
Precizăm că administratorul legal aI terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei

Iucrărilor, privind : respectarea prevederilor avizului, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona
opéraţiunilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct 8 din Anexa nr. 1 Ia
H.C.G.MB. nr. 304/2009. - -

Pentru refacerea fondulut vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru defrişare,
conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia p!antărfl unui ex. arbore tânăr cu balot de pământ
O minimurýi 7cm şi inălţime corespunzătoare diametrului in funcţie de specie, în spaţiul verde
aferent blocului B16 de la adresa sus menţionată în perioada optimă primăvara - toamna anului
2019.

La finalizaĘea lucrărilor de plantare conf. aŕt9 alin.5 din 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 in teren. ln caz
contrar se vor aplica sancţiuni conf. art, 4 din aceIi act normativ. -

Menţionăm că Ia verificarea efectuată pe teren s-a constatat cä celălalt arbore a fost defriat
în baza unui aviz emis anterior.

- Asaciaţią de proprietari, are obligaţia,, ca după primirea avizului să îI aflşeze, în copie, la
avizierul blocului sau într-un loc vizibil, pentru înşthnţarea tuturor Iocatarilor.

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

Defrişare - lex. arbore uscat 100%

excutiv
- h-V aPOPA -
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI .;1 :‘v.
ľ.; P

Direcţia de Mediu
ROMANIA

--

- -

- 1Ofl-13 ;sÄaa,eeĄ ssa

-21 DEQ 2018 -

CĂTRE, -

Domnul j :

- oa -. - - ir. .-:.‚ šector4

*
Spre ştiinţă: - -

Primăria Sectorului 4 - Direcţia Gospodărke Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verś -

B-dui Meta!urgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, et. 1, sector 4

Referitor la adresa dvs. transmisă de către Primăria śéctorului 4 cu nr. 77428/04.12.2018,
înregistrată tIa RM.B cu nr. 1687032/06.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr.
11657/07.12.2018, prin care solicitaţi emiterea avizului de spęcialitate pentru intervenţia aSurJ?a
unui arbore situat în spatele spaţiului comercial din os. Giurgiului nr.
ľ sector 4, după verificarea etectuată pe teren, în data de 1J.12.2U18, în contormitate 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, pvizăm:
Toaletare:
Spaţiul verde spate clădiťe din os. Giurgiului nr.

Re,ducerea cu 1/3 a volumului coronamentului, în vederea echilibrărh, a degajărfl
acoperiuIui clădirü pe care se sprijnă, eliminărfl riscului de producere a accidentelor prin
desprindere, frângere şi prăbuşire a ramurilor Ia condiţii meteo netavorabile, cu aplicarea
Iucrărilor de echilibrare şi elirninarea ramurilor uscate Ia:

- 1 ex. Fraxinus (frasin) O 40m, h 12m, dezechilibrat spre clădire — se sprijină pe

acoperi
Lucrările de toaletare avizate, se vor executa cor*orm art.6 pct. 6 din Anexa 1 Ia

H.C.&M.B. nr. 304/2009 privinď Normele de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoríul
Municipiului Bucureşti, în perioada de repaus vegetativ a arborelui (primavara-toamna) pentru a
nu fi afectat echilibrul biologic aI acestuia (cu excepţia eliminării rarnurilor uscate şi frânte,

O Iucrare ce se poate executa în orice perioadă a anului), prin grija proprietarului sau
administratorului Iegal al terenului pe care se află arborele cu marcarea corespunzătoare a
zonei de execuţie a Iucrărilor, evacuându-se masa lernnoasă pentru a nu bloca căile de
acc-es, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a ďeteriorării conttrucţiilor -din jur, a
reţelelô?aeriene. —

Precizăm că proprietarul sau administratorul legal aI terenului este răspuńzătoř de
supraveghereă-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.GM.B. nr. 304/2009.
Prezentu] aviz are termen de valabilitate 2 ani de Ia data emiterii. -

Toa!etare — 1 ex.

DIR EXECUTIV
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ROMÂNIA

Primăria Sëctorului 4
Direcţia Gospodărire Locală --•- -

-. Serviciul Monitorizare $ Control Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr 12-18. GRAND ARENA, eĹ 1, sector 4

Referitor ă adresă dvs. nr. 76036(27.11.2018; înťegistrată ta P.M.B ću nr.
1687030/Ĺ4J22018 şi Ia Direcţia de Mediu diJ nr. 11658/07.12.2018, prin care solicitaţi,
emiterea a'vizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore uscat 1 00%

-‘ aparţinând speciei Thuja (tuia) O 2Ocm, h 4m, situat în spaţiul verde din faţa sc. D a bI. 84
din str. Tătulesti nr. 15, sector 4, după verificarea efectuată pe teren în data dë 13.12.2018,
în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind regIementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din intravilanul Iocalităţiląr, cu rnodificările şi compietăriie ulterioare şi H.C.G.M.B. nr.
304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti,
avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor: - -

Spaţiul verde faţă bloc scara j3:
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) O 2Ocm, h 4m Iipsit de coronament, uscat 100%

- Lucrarea de defrişare ävizată, -se va efeotua,- pentru evitarea producerii de
evenimente- cu urmări nedorite şi crearea condiţiilor nëcesare plantării de material
dendrologic tânăr, prin grija Primăriei Sectorului 4, evacuändu-se masa Iemnoasă pentru a
nu bioca căiie de acces, Iuându-se măsuri de prevenire a accidentelor.

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

O
Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru

defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia plantării unui ex. arbore tânăr cu
• balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de

specie, în spaţiul verde aferent blocului 84 de Ia adresa sus menţionată în perioada optimă
primăvara-toamnaanuiui2ol9.

La finalizarea iucrărilor de plantare conf. ai-t.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nŕ
304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul F.MB., în vederëa
verificărfl în teren, in caz contrar se vor aplicąsancţiuni conf. art, 4 din aceiaşi act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabWtate 2 ani de Ia data em4terii. -

Defrişare
- lex. arbore uscat 100% -

18.DEQ 2O8
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

DirecUa de Mediu

2 t DEC. ?îlJlu
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ŔOMÂNIA
l91s-rzieÄ'cM MPPEUNÁ

CĂ TRE,
Primăria Sectorului 4

Direcţia Gospodărîre Locală
Serviciul Monitorizare şi Control Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18. GRAND ARENA, eL 1, sector 4

Referitor Ia adresa dvs. nr. 76024127.11.2018, înregistrată la P.Î1.B cu nr.
1687028/06.12.2018 şi !a Direcţia de Mediu cu nr. 11 660/07A2.2018, prih care solicitaţi
emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore aflat în declin biologica
avansat (lex. artar O 35cm, h 4,5m) situat în alveolă, în parcarea de reedinţă din faţa bI. VA
din B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 113, sector 4, conform foto- anexat, după verificarea efecuată
pe teren în data de 13.12.2018, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi
administrarea spaţfllor verzi .din intravilanul Iocalităţilor, cu modificările şi comp!etările ulterioare,
HCGMB nr. 114/2011 privind amenajarea îotreţinerea alveolelor stradale din cadrul
plantaţiilor de aliniament şi H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor
verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, avizăm
Defrişare cu extragërea rădăcinilor i obligativitaatea menţinerii alveolei:
Alveoiă parcare faţă bloc VA din B-dul C-tin Brâncoveanu nr. 109 (bl, VA este Ia nr. 109
nula 113):

- 1 ex. Acersp. (arţar) O 35cm, h 5m uscat 90% - prezintă fisură pe toată lungimea
trunchiului (situat în älveolă parcare între Iocurile 18 i 19)

Lucrarea de defrişare avizată, se va efectua, pentru evitarea producerii de evenimente
cu urmări nedorite şi crearea condiţfllor necesare plantării de material dendrologic tânăr, prin
grija Primăriei Sectorului 4, evacuându-se masa Iemnoasă pentru a nu bloca căile de acces,
luändu-se măsuri de prevenire a accidentelor.

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

Pentru refacerea fondului vegetal, în compensarea arborelui uscat, avizat pentru
-

- defrişare, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi Qbligaţia plantărfl unui ex. arbore tânăr cu
balot de pământ O minimum 7cm şi înălţime corěśpunzătoare diamętrului în funcţie de specie,
în alveola din parcare, rămasă Iiberă după extragerea rădăcinilor în perioada optimă, pnmăvara
anului 2019.

La finalizarea Iucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 Ia H.C.G.M.B. nr.
304/2009, aveţi obligaţia de a ánunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B., în vederea verificării
în teren, 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 90% .- -.

Diret tiv
‚P'. N1

Simon ar,anî', PA
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Direcţia de Mediu
POMÁNIA

-
1e-: =fl .AÁ7DC b.apa

2t DEC. ?D18

CĂTRE,
Administraţia Cimitireior şi Crematorfllor Umane

Intr. Sereior nr. 1, sector 4

Sprëştünţă:
- Cimitirúi BeJIu - Şerban Vodă, Calea Serban- Vodă nr 249, secÍor 4

— Đ-na - Aleea nr. ‚ bl. ap.
-‚

sector 3

Referitor Ia adresa doamnei iia, înregistrată Ia P.M.B cu nr.

1688120/10.12.2018 şi Ia Direcţia de Mediu cu nr. 11703/11.122018, prin care splicită

emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra unui arbore situat în Cimitirul

•c
BeIIu-erban Vodă, în imediata vecinătate a Iucrădi funerare de pe locul de veci nr, i din

Fig aflat in concesiunea dânsei conform Actului de concesiune nr.

arbore care afectează vizibil monumentul funerar, după verificarea efectuată pe teren, în

data de 14.12.2018, avizăm:
Defrişare cu extragerea rădăcinilor

- 1 ex. Tiha sp. (tei) O 45-EOcm, h lOm, a( cărui sistem radicular este situat în

procent de -50% în 5erimetrul Iocului- de ieci — prin amplasamnt sistemul radicular al

arborelui a dislocat o ortiJňe din lucrarea funerară, aducând prejudicii matériäle petentei
• Lucrarea de' deírişare cu scoaterea rădăcinilor, se va efectua prin grija

administratorului legal aI terenului pe care se află arborele (A.C.C.U), conform H.C.GM.B.

nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul unicipiului

Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de ačces, luându-se

măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor funeraredin 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 Q minimum Tcm şi înălţime corespunzătoare diametrului în

O
funcţie de specie, în Cimitirul BeIIu-Şerban Vodă sau în alte unităţi aflate în administrarea

ACCU, în perioada optimă ( primăvara - toamna anului 2019).
La finalizarea Iucrărilgr de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr.

304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B, în vederea

verificărfl în teren a plantărilor în compensare. In caz-contrar se vor apflca sancţiuni conf.

a. 4 din aceIaşi act normativ.
Prezentul aviz are termen de valabilitatë 2 ani de Ia dataemit&H şi este valabil însoţit.

de avizul Ministerului Culturii având în vedere că Cimitirul Bellu —Şerban Vodă se află pe

lista Monumentelor lstorice.
Defrişare:1 ex. aflat parţial pe Iocul de veci

DIRECTOR_ĘXECUTIV
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- SimonaanaPOPA
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